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 I 

 

 

Školní vzdělávací program byl projednán ve školské radě 

a schválen ředitelkou školy s platností od 2. 9. 2013 

počínaje prvním ročníkem. 
 
 

 
 

V Praze dne 1. 9. 2013 

 Mgr. Marie Hotmarová 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

Aktualizace školního vzdělávacího programu  k 1. 9. 2015 
Předmět Křesťanská etika byl nahrazen předmětem Křesťanská nauka 
s platností od 1.9. 2015 počínaje 1. ročníkem.  

 

 

V Praze dne 1. 9. 2015 

  

 Mgr. Marie Hotmarová 

 ředitelka školy 

 

 

Aktualizace školního vzdělávacího programu k 1.9. 2017 

 

V Praze dne 31. 8. 2015  

Mgr. Marie Šiková 

 ředitelka školy



  

II 

 

Aktualizace školního vzdělávacího programu 

„Sociální činnost“ a jejich obsah 

 
1) Aktualizace školního vzdělávacího programu,  

která byla realizována k 1.9. 2015.  
Předmět Křesťanská etika byl nahrazen předmětem Křesťanská nauka. 
 

 

2) Aktualizace školního vzdělávacího programu,  

která byla realizována k 1. 9. 2017 s platností od školního roku 2017/2018:  
Úprava školního vzdělávacího programu v souladu s Dodatkem k rámcovému 

vzdělávacímu programu – Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
kterým se mění rámcové vzdělávací programy č.j.: MŠMT-21703/2016-1 
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Úvodní identifikační údaje 

 
Název a adresa školy: 

 

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. 

Ječná 33, Praha 2 
 

zřizovatel: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16       119 02 Praha 1 

 

Název školního vzdělávacího programu: 

SSoocciiáállnníí  ččiinnnnoosstt  

kód a název oboru vzdělání 7755--  4411--MM//0011  SSoocciiáállnníí  ččiinnnnoosstt 

stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou  

délka a forma studia: pětileté dálkové studium 

 jméno ředitele: Mgr. Marie Hotmarová 

kontakty pro komunikaci se školou: tel: +420 224 941 578 
 tel: +420 224 943 108 

 fax: +420 224 942 179 
 e-mail:skolajecna@skolajecna.cz  

 web: http://www.skolajecna.cz 

 

platnost ŠVP: od 2. 9. 2013 (ŠVP vstupuje v platnost 1. ročníkem) 

 

Aktualizace k 1. 9. 2017 

mailto:skolajecna@skolajecna.cz
http://www.skolajecna.cz/
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Profil absolventa 

Název a adresa školy:  

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2, 120 00 

Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost 
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost 

Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 
 

Pracovní uplatnění absolventa  

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo 

pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem 
i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní 

asistence klientům pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti 
a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získává odbornou způsobilost 
pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, Zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.  
 
 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace:  

 

Maturitní zkouška: dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je 
vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 
a příslušným prováděcím právním předpisem. 

 

Obsah a podoba společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškou MŠMT. 

Profilová část maturitní zkoušky 

Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák 
konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. 

Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou 
maturitní práce. 

 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

 3 

Kompetence absolventa: 

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si 
žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence, které jsou 
stěžejní pro daný obor. 

1) Klíčové kompetence 

a) Kompetence v oblasti spirituální 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi využívali ve svém osobním i profesním životě 
získaných znalostí z oblasti teologie a filozofie, svobodně se rozhodovali a využívali 

křesťanské mravní normy Desatera s ohledem na kořeny křesťanské tradice obsažené 
v evropské kultuře. Byli nositeli hodnotového systému, který se hlásí k  nekonečné hodnotě 
lidské osoby, toleranci a přátelství v mezilidských vztazích s uplatněním přijetí transcendentní 

skutečnosti jako ideálu duchovního rozvoje každé lidské bytosti. 
Absolventi jsou vedeni k přijetí dobra a lásky pro své postoje k  sobě, druhým lidem 

i společnosti, v duchu těchto principů si tvoří světový názor. 
Vzdělávání vytváří prostor pro uvědomění si duchovních potřeb. Umožňuje začlenění do 
společenství, kde prostřednictvím sdílení i ztišení a rozjímání dochází k  obohacení člověka, 

k rozvoji jeho duchovního potenciálu s ohledem na stupeň vývoje a potřebu každého 
jednotlivce.  

b) Kompetence k učení 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat 
dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání. 

Navazuje na již získané kompetence. 
c) Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní 
i mimopracovní problémové situace. Navazuje na již získané kompetence. 
d) Komunikativní kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se správně a kultivovaně 
v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích. Navazuje na již 

získané kompetence. 
e) Personální a sociální kompetence  

Vzdělávání navazuje na již získané personální a sociální kompetence, rozvíjí je tak , aby 

absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle 
osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat 

s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů. 
f) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání navazuje na již získané kompetence tak, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje 

podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu 
s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury 

g) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání rozvíjí již získané kompetence, aby absolventi byli schopni optimálně využívat 
svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce v  souladu 

s potřebami klientů sociálních služeb i společnosti a rozvíjet svou profesní kariéru a s tím 
související potřebu celoživotního učení. 

h) Matematické kompetence  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické 
dovednosti v různých pracovních i životních situacích. 
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ch) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Vzdělávání navazuje na již získané kompetence a rozvíjí je tak, aby absolventi pracovali 

s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením. Byli schopni 
pracovat s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně 
pracovali s informacemi 

2) Odborné kompetence: 

– umožní dobré prosazení absolventa na trhu. Patří mezi ně připravenost: 
a) Podílet se na zajišťování sociálních služeb tzn., aby absolventi: 

− měli přehled o systému sociálních služeb a znali podmínky jejich poskytování; 
− spolupracovali při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů 

činností nebo projektů; uplatňovali své ekonomické znalosti a dovednosti; 

− prováděli krizovou intervenci a základní sociální poradenství, podíleli se pod odborným 
vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci; 

− ovládali administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, 
vedli příslušnou dokumentaci a pracovali s právními i jinými zdroji odborných informací; 

− respektovali příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů; 

− byli připraveni pracovat samostatně i v týmu, komunikovali kvalifikovaně a odpovídajícím 
způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky; 

− znali požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti; 
− měli vytvořeny předpoklady pro sebereflexi a sebehodnocení a dovednosti potřebné pro 

vyrovnávání se s náročností povolání a stresem; 

− sledovali průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální péči a službách. 
b) Poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb tzn., aby absolventi: 

− pomáhali mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při 
zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů nebo při udržování 
kontaktu se společenským prostředím; 

− zajišťovali nebo pomáhali klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů 
a běžných služeb; 

− pomáhali rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením; 
− zajišťovali samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu; 
− používali vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, správně je ošetřovali; 

− sledovali pravidelně změny u klienta a konzultovali je s nadřízeným nebo s odborníky; 
− respektovali při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním 

komunikovali, jednali taktně, s péčí a přiměřenou empatií; 
− přispívali k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro klienty, jednali v zájmu 

klienta. 

c) Provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost 

a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času tzn., aby absolventi: 

− realizovali činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické 
i psychické kondice, společenských a pracovních návyků; 

− připravovali samostatně i v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů 

nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, sociální aktivizaci a vyplňování 
volného času; 

− zohledňovali při přípravě a realizaci výchovně-vzdělávací činnosti individuální zvláštnosti 
a subjektivní potřeby klientů i objektivní podmínky, ve kterých bude činnost probíhat; 

− rozvíjeli ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy; 

− uplatňovali při práci s klienty (jednotlivcem nebo skupinou, dětmi nebo dospělými) vhodné 
pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče; 
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− využívali ve své práci odpovídajícím způsobem empatické, asertivní a autentické 

komunikace; 
− sledovali a hodnotili pravidelně výsledky výchovně-vzdělávací činnosti své i celého 

zařízení; 
− sledovali a využívali nové poznatky a přístupy v této oblasti sociální činnosti. 
d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci tzn., aby absolventi: 

− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 
(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) 

i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 
příslušných norem; 

− znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence; 
− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

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

− znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na 
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví 

v souvislosti s vykonáváním práce); 
− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb tzn., aby absolventi: 
− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku; 

− dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 
zavedeným na pracovišti; 

− dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 
f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje  tzn., aby absolventi: 

− znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 
ohodnocení; 

− zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 
− efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

− nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 
na životní prostředí. 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu  

Název a adresa školy:  

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 120 00 

Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost 
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Platnost školního vzdělávacího programu: od 1. 9. 2010 

Délka a forma studia: pětileté dálkové studium 
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
Podmínky pro přijetí ke studiu  

Do prvního ročníku studijního oboru sociální činnost jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili 

povinnou školní docházku a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.  
Podmínky přijímacího řízení pro daný školní rok stanoví ředitel školy a zveřejní je v termínu 

určeném vyhláškou na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy. 
 

Zdravotní způsobilost  

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v soustavě oborů 
vzdělání stanovené vládním nařízením (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.) a Zákonem 

o specifických zdravotních službách 373/2011Sb. v úplném znění.  
Ke studiu oboru sociální činnost je požadováno lékařské doložení zdravotní způsobilosti. 
 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace  

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných 
předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Úspěšné získání maturitního 

vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích 
programů na vyšších odborných školách, vysokých školách i na jazykových školách. 

Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 

Obsah a podoba společné části maturitní zkoušky stanoveny zákonem č. 561/2004 
v platném znění a vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.  

Společná část maturitní zkoušky   

1. Český jazyk a literatura – komplexní zkouška. 
2. Cizí jazyk – komplexní zkouška – žák si volí dle nabídky školy. 
Profilová část maturitní zkoušky 

povinné zkoušky:  1. Praktická maturitní zkouška (komplex předmětů) 
 2. Psychologie – ústní zkouška 

 3. Základy pedagogiky – ústní zkouška. 
Nepovinné předměty profilové části: 

Žák/student může vykonat nepovinnou maturitní zkoušku v profilové části nejvýše ze 

2 předmětů  (§ 79, odst. 2 Školského zákona) z nabídky ředitele školy. Nepovinnou zkoušku 
bude moci žák/student vykonat z předmětů další cizí jazyk, informační a komunikační 

technologie, křesťanská nauka.  
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Celkové pojetí vzdělávání  

 
Vzdělávací program sociální činnost umožňuje absolventům získat střední vzdělání s maturitou 

a získat kvalifikaci pro práci v sociálních službách. Jako platní členové pracovního týmu budou 

poskytovat sociální péči v rámci plnění individuálního plánu nebo dle momentálních potřeb 
klientů, včetně sociální intervence. Po získání praxe v oboru mohou absolventi poskytovat 

sociální péči v rámci získaných kompetencí samostatně a uplatnit získanou odbornou způsobilost    
pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších pro předpisů. 
Vzdělávání proto klade důraz na  předměty všeobecně vzdělávací i předměty odborné. Po celou 

dobu studia rozvíjejí studenti své znalosti mateřského jazyka a jazyka cizího. 
Za důležité považujeme vzdělávání ve společenskovědní oblasti, a proto zařazujeme do 
vyučovaných předmětů  předmět psychologie a rozšiřujeme ho o základní poznatky ze 

sociologie.  
Během celého studia klademe důraz na kvalitní zvládnutí práce s informační a komunikační 

technologií. Práce na počítači bude probíhat nejen ve výuce předmětů informační 
a komunikační technologie, písemná a elektronická komunikace, ale také v předmětech: 
výuka cizích jazyků, účetnictví, ekonomika a sociální politika. Celá řada předmětů je 

podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Cílem je nejen 
prohloubit dovednosti práce s počítačem, ale také schopnosti vyhledávat, kriticky hodnotit, 

třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů.  
Vzdělávací strategie studia je založena na těsném propojení výuky s praxí a s konkrétní 
praktickou zkušeností studentů. Profesní dovednosti studentů jsou rozvíjeny současně 

v podmínkách školních odborných učeben a v přirozených podmínkách v zařízeních 
poskytujících sociální služby.  

Cílem praktického vyučování je uplatnit teoretické znalosti, získat a rozvíjet praktické 
zkušenosti v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při 
poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Praktické vyučování směřuje k upevňování 

dovedností potřebných pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu 
jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Odborná praxe podporuje vědomosti a dovednosti 

uplatnitelné v managementu sociálních služeb. 
Výstupem odborné praxe je zpráva o hodnocení odborné praxe pověřeným pracovníkem 
organizace, kde probíhá praxe a práce studenta zaměřená na charakteristiku subjektu, v němž 

praxi absolvoval, včetně vlastního popisu pracovní činnosti, kterou vykonával. 
U studentů podporujeme pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro osobní, spirituální 

i občanský život, aby byli schopni se dále vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy.  

Podporujeme směřování ke křesťanským myšlenkám a jejich tradičním hodnotám. Konečným 
cílem vzdělávání by měl být člověk samostatný v jednání a rozhodování na úrovni své 
kompetence s morálními vlastnostmi s morálními vlastnostmi odpovídajícími etickému 

kodexu sociálního pracovníka a křesťanskému rozměru poslání pracovníka v pomáhajících 
profesích. 

Vzdělávací strategie studia počítá se specifiky vzdělávání dospělých. 
V centru pozornosti vzdělávání stojí příjemce - žák/žákyně, a jeho co nejširší podíl na tvorbě 
a zkvalitňování vzdělávacího programu.  

Klíčovým principem je úsilí o maximální výsledky. Pedagogická koncepce školy důsledně 
vychází z principu spoluodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání (podle §2 zákona 561/2004 
Sb.), jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřebu pracovat na vlastním 

rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání. 
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Osvojování a rozvoj klíčových kompetencí zabezpečují ve školním vzdělávacím programu 

stěžejní výukové metody: 
 autodidaktické metody vedoucí k osvojení technik samostatného učení a práce 

 sociálně komunikativní metody učení 
 metody činnostně zaměřeného vyučování („learning by doing“) 
 metody motivační, podporující vlastní aktivitu a kreativitu  

 metody projektového vyučování 
 metody problémového vyučování 

 metody praktických cvičení, které vyžadují aplikaci poznatků v konkrétní situaci 
i uplatnění mezipředmětových vztahů 

 metody komplexně využívající informační a komunikativní technologie 

 metody maximálně propojující školu s praxí 

Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu 

vyučujících i ostatních pracovníků školy jsou založeny na křesťanských principech, které 
odpovídají principům demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale 
udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního dynamického 

trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve 
všech oblastech práce školy. 

 

Průřezová témata  
 

Průřezová témata budou ve ŠVP zohledněna v rámci konkrétních vyučovacích předmětů tak, 
aby odpovídala věku a zkušenostem dospělých a zprostředkovala jim nové aktuální 

poznatky. 

Realizace průřezových témat přispívá k osvojení základních kompetencí absolventa: 
 kompetence občana v demokratické společnosti 

 kompetence environmentální, k občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií 
trvale udržitelného rozvoje 

 kompetence k pracovnímu uplatnění 
 kompetence k práci s informacemi a ICT technologiemi 

Organizace výuky 

 

Výuka probíhá v jednotlivých ročnících a předmětech podle učebních dokumentů 
s respektováním organizace školního roku uvedeným v Souboru pedagogicko-organizačních 

informací pro střední školy a školská zařízení na každý aktuální rok.   

Žáci / studenti jsou dle počtu v ročnících a charakteru předmětu /cvičení, praktická výuka/ 
děleni do skupin. 

Praktická výuka se kromě cvičení zabezpečuje formou odborné praxe. Výuka praxe je 
zajištěna na odborných pracovištích. Odborná praxe se organizuje jako individuální 
a bloková. Jelikož odborná praxe probíhá v jiné organizaci, je s tímto subjektem uzavřena 

„Dohoda o praktickém vyučování“ v souladu s platnými předpisy.  

Další podrobnosti organizace výuky praxe uvádí tabulka přehledu využití týdnů v období 
školního roku.  
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Spirituální aktivity:  
Předmětem, který by měl studenty orientovat a rozvíjet v křesťanství je křesťanská etika. 
Zaměřuje se na následující nosné části:  

 Dekalog v pozadí historickém, biblickém, právním, společenském, psychologickém, 
závaznost jako křesťanské mravní normy 

 Křesťanské svátky, křesťanská bohoslužby, mše svatá  

 Religionistika – náboženství - všeobecné hledisko, přehled světových náboženství, 

podrobné seznámení s křesťanstvím – nauka a principy víry, bible, historie, církve, 
ekumenismus, informace o sektách 

 Základy morální teologie - vztah filozofické a teologické etiky se zaměřením na 
pravidla správného jednání, svědomí, ctnosti, neřesti, vášně, Dary Ducha svatého, 

ideál a jeho uskutečňování, smysl života a lidské existence 

 Svátosti - přehled sedmi křesťanských svátostí v  kontextu všeobecném a praktickém –
 udělování nemocným a klientům při výkonu pomáhající profese 

 Základy praktické teologie – pastorální péče o vybrané /rizikové/ skupiny klientů 
a etické problémy z oblasti zdravotnické etiky 

Studenti dálkového studia mohou využívat pravidelně plánované akce s duchovní tématikou, které jsou 
organizovány pro denní studium.  

Mše sv. nebo bohoslužba slova  
Ve školní kapli bývají mše sv. pravidelně jedenkrát měsíčně v odpoledních hodinách. 
Účast pro učitele i žáky je dobrovolná. 

Dále pak jsou mše svaté nebo bohoslužby slova zařazovány 
- na začátku školního roku a na konci školního roku 

- před vánočními prázdninami 
- na Popeleční středu 
- o svátku svaté Zdislavy  

- v dalších významných dnech s ohledem na liturgický rok, slavení památek, svátků, 
výročí a podobně 

Pro zájemce bude organizovaná příprava na svátost křtu a biřmování. 
Dále je každoročně organizován vzdělávací a poznávací zájezd do míst historicky a duchovně 
významných. 

 
Pracovní skupina pro duchovní oblast  

- skupinu vede pověřený pedagog 
- jmenný seznam členů skupiny pro duchovní oblast je součástí směrnice „Organizace 

školního roku“. Téměř všichni členové jsou držiteli kanonické mise.  

- členové skupiny jsou k dispozici při specifických potřebách studentů i vyučujících, 
spolupracují se školním kaplanem na programu duchovní obnovy pro studenty 

- skupina sleduje nabídku programů s duchovní náplní pro studenty i pedagogy 

- sleduje zájem žáků o nabízené aktivity s duchovní náplní a monitoruje duchovní potřeby 
studentů 

- rozšiřuje nabídku literatury s duchovní tématikou ve školní knihovně a videotéce 
- k doplnění informací v duchovní oblasti aktualizuje rozšířené či nově zřízené nástěnky 

s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech církevního či řeholního 

života, zamyšlení nad různými oblastmi denního života z duchovního pohledu 
- studentům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo prosbu 

o modlitbu 
- řádové sestry nabízejí možnost zapojit se do společných modliteb díků, chvály a proseb 
- v některých třídách se scházejí modlitební skupinky 
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považování žáci, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích možností potřebují podpůrná opatření.   
Škola realizuje bezplatné poskytování podpůrných opatření dle Školského zákona  

a vyhlášky 27/2016 Sb. v platném znění 
Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů. 
První stupeň podpůrných opatření lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského 

zařízení.  
Druhý a další stupně podpůrných opatření může škola uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ).  
 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je školní vzdělávací 
program (dále jen ŠVP) podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory (dále jen 

PLPP).  
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP podkladem pro 
zpracování individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). 
 

Ředitel školy může žáka uvolnit z předmětu zčásti nebo zcela ze závažných důvodů. Žák 
však nemůže být uvolněn z odborných teoretických či praktických předmětů, z předmětů 
důležitých pro dosažení požadovaných gramotností, z předmětů a obsahových částí maturitní 

zkoušky. 
Žákovi, který nemůže zvládnout vzdělávání v oboru, škola nabídne po poradě se ŠPZ  

a zástupci nezletilého žáka jiný, vhodnější obor vzdělávání.  
 

Vzdělávání nadaných žáků 

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky mimořádně vysokou úroveň v oblastech rozumových schopností, v manuálních 
dovednostech, sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích 
potřeb mimořádně nadaného žáka provádí ŠPZ. 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Osobou, která se komplexně věnuje žákům se SVP, je výchovný poradce.  
Plán pedagogické podpory (PLPP)  

- navrhuje učitel, výchovný poradce  

- společně vytvoří PLPP, se kterým seznámí zletilého žáka a v případě nezletilého žáka 
také zákonného zástupce, učitele jednotlivých předmětů 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

 navrhuje ŠPZ – „Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se SVP ve škole“ 

 zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně žádá o vypracování IVP  
na základě doporučení ŠPZ 

 výchovný poradce nejdéle do 1 měsíce  na základě doporučení ŠPZ vypracuje IVP 
a seznámí učitele jednotlivých předmětů s podpůrnými opatřeními  

 s přiznanými opatřeními je seznámen žák, zletilý žák, v případě nezletilých žáků 

vyjádří informovaný písemný souhlas také zákonný zástupce 

 na realizaci se podílí žák i učitelé jednotlivých předmětů 

 IVP je průběžně upravován a doplňován dle aktuálních potřeb, pokroku či potíží 

žáka (na návrh ŠPZ, žáka, zákonného zástupce, výchovného poradce, učitele) 

  IVP je pravidelně (nejméně 1x ročně) vyhodnocován školou ve spolupráci se ŠPZ 
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Prevence sociálně nežádoucího chování a protidrogová prevence  

zahrnuje zejména: 

a) násilí a šikanování, 
b) kriminalitu, delikvenci, vandalismus a jiné formy násilného chování, 

c) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, 
d) xenofobii, rasismus, intoleranci a antisemitismus, 
e) užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, 

medikamentů a dalších látek, 
f) netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling), 

g) divácké násilí, 
h) komerční sexuální zneužívání dětí, 
i) syndrom týraných a zneužívaných osob, 

j) sekty a sociálně patologická náboženská hnutí. 
 

Veškeré tyto aktivity jsou zahrnuty jako známky rizikového chování. V odůvodněných 
případech se budou členové skupiny pro prevenci rizikového chování věnovat individuálně 
i studentům dálkového studia. Mohou jim nabídnout účast na akcích Primárního 

preventivního programu určených pro studující denního studia. Tyto programy mají zejména 
žákům /studentům ukázat, jak si uspořádat vlastní život a umožnit jim utvořit si zodpovědný 

postoj ke zdravému životnímu stylu a správné komunikaci s okolím.  
Účast může být umožněna i dobrovolným zájemcům. 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 

  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

 12 

Zájmové aktivity 

 

Studenti dálkového studia, kteří splní podmínky pro účast, mohou využívat činnosti DDM 
/Dům dětí a mládeže/ při CSZŠ Jana Pavla II. Patří k nim zejména tyto aktivity:  
 

Sborový zpěv – pěvecký sbor vystupuje při mších svatých a dalších slavnostních 
příležitostech společenského i duchovního charakteru na půdě školy i mimo školu. V rámci 

přípravy na vystoupení je zde možnost pobytových soustředění. 
 

Výtvarná a estetická výchova - výtvarná práce se zaměřením na různé techniky, možnost 

exkurzí a tematických pobytů s cílem prohloubení zájmu o výtvarné umění a estetiku. 
 

Dramatická výchova – příprava na veřejná vystoupení ve škole i mimo školu, účast na 
soutěžích, návštěva divadelních představení. 
 

Klub mladých diváků nabízí návštěvy kvalitních divadelních představení 6 x za školní rok. 
 

Náboženské a duchovní společenství – poskytuje prohloubení znalostí v oblasti křesťanství 
a možnost začlenit se do společenství stejně orientovaných mladých lidí a sdílet se při 
prožívání duchovních hodnot. 

 

Výuka cizích jazyků: němčina, angličtina, ruština, latina a případně další jazyky. Výuka je 

zaměřena na začátečníky i pokročilé. Pro pokročilé jsou určeny kroužky, které se zaměřují na 
upevňování a prohlubování znalostí a konverzačních dovedností. 
 

Výjezdy a pobyty – jednodenní i vícedenní organizované pobyty, jejichž cílem je kultivace 
a celkový rozvoj osobnosti žáků / studentů, podpora zdravého životního stylu, upevnění 

kladných návyků a smysluplné trávení volného času, navázání přátelských vztahů s ostatními 
studentů i neformálních vztahů s učiteli a přáteli školy. 
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Hodnocení studentů 

Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: 

 princip spoluodpovědnosti studentů za vlastní vzdělávání 
 princip autodidaktického učení 

 princip aktivního přístupu studentů 
 princip propojení vzdělávacího programu s praxí 
 princip sebehodnocení studentů 

Žáci / studenti se na počátku vzdělávání daného předmětu seznámí s programem vzdělávání 
a s očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat, plánovat, popř. zaznamenávat svůj 

pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Zároveň jsou seznámeni s konkrétními výstupy, 
které se budou podílet na jejich pololetním hodnocení ve výuce všeobecně vzdělávacích 
i odborných předmětů: 

 písemné testování dílčích schopností a dovedností po ukončení tematického celku  
 písemné práce, ověřující komplexnější poznatky a dovednosti 

 
Průběžné ověřování ústní individuální prezentace studentů, kladoucí důraz: 
 na aplikaci dílčích poznatků v praxi 

 na kreativní řešení konkrétních problémových situací z praxe 
 na dialogické metody prezentace 

 samostatná prezentace zvolené problematiky 
 
Projektová práce, při níž se uplatní: 

 schopnosti týmové komunikace a kooperace 
 mezipředmětové vazby a vztahy 

 aplikace průřezového tématu informační a komunikační technologie 
 adekvátní prezentace projektu 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávání jsou brány v úvahu zejména následující kritéria: 

 samostatný aktivní přístup při řešení zadaného úkolu 

 systematické komplexní uplatnění osvojených kompetencí 
 schopnost kreativně aplikovat získané kompetence 
 efektivnost řešení zadaného problému 

 
V rámci praktického vyučování se v odborných předmětech – cvičení při hodnocení 

zohledňuje: 
 vystupování a upravenost zevnějšku 
 chování a komunikace 

 dochvilnost 
 zájem o práci a motivovanost 

 odborné znalosti 
 plnění zadaných úkolů 
 spokojenost klientů a personálu 

 plánování vlastní práce 
 

Přímo na odborných pracovištích v rámci odborné praxe mohou studenti zažívat radost 
a uspokojení z úspěchu, kdy pracovníci přímo při spolupráci či na konci jejich pobytu 
zhodnotí, jak ovládají klíčové i odborné kompetence.  
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Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny podle „Školního řádu“ (část „Hodnocení 

a klasifikace“ str. 10 – 12).  

Zde jsou detailně uvedeny kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace.  

a) každé pololetí se vydává studentovi vysvědčení, za 1. pololetí lze vydat výpis z vysvědčení 

Prospěch studenta v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:  

1- výborný, 2- chvalitebný, 3- dobrý, 4- dostatečný, 5- nedostatečný.  
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace prospěchu jsou uvedeny na str. 10 a 11 „Školního 

řádu“ (část „Hodnocení a klasifikace“) 
 

b) nelze-li žáka / studenta klasifikovat v 1. pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí 

ředitelka školy pro jeho přezkoušení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace 
mohla být ukončena nejpozději do 2 měsíců po skončení 1. pololetí 

c) nelze-li žáka / studenta klasifikovat ve 2. pololetí, je student zkoušen a klasifikován za toto 
období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ředitelkou školy, nejpozději 
do konce měsíce září příslušného kalendářního roku 

d) má-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta pochybnosti o správnosti 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o hodnocení prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení. Komisionální přezkoušení 
se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým 

žákem/studentem nebo zákonným zástupcem nezletilého studenta.  

Celkové hodnocení studenta 

a) celkové hodnocení studenta na konci 1. a 2. pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve 
vyučovacích předmětech. Nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech 

b) žák / student je na konci 1. a 2. pololetí hodnocen takto:  

 - prospěl/a s vyznamenáním, - prospěl/a, - neprospěl/a  
 

Kritéria pro celkové hodnocení studenta jsou uvedeny na str. 12 „Školního řádu“ (část 
„Hodnocení a klasifikace“) 
 

Opravné zkoušky – pravidla a termíny jejich konání - jsou uvedeny na str. 12 „Školního řádu“ 
(část „Hodnocení a klasifikace“) 

 
Komisionální zkoušku žák / student vykoná v těchto případech:  

a) požádá- li žák/student nebo jeho zákonný zástupce o přezkoušení nebo koná-li se 

přezkoušení z podnětu ředitelky školy 

b) koná-li žák / student opravné zkoušky 

c) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů 
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Popis podmínek výuky  

Materiální podmínky  

Druh prostor Počet Vybavení 

Kmenová učebna pro 30 
žáků  

13 

2 učebny vybaveny interaktivní tabulí s příslušným softwarovým 

vybavením a se zabudovaným dataprojektorem . 

11 učeben je vybaveno zabudovaným dataprojektorem, plátnem, 

videem + DVD přehrávačem, zpětným projektorem a tabulí 

1 učebna je vybavena 7 PC s  připojením na Internet, 

zabudovaným dataprojektorem, zpětným projektorem, plátnem 

a tabulí 

Standardní vybavení každé učebny: 

Školní tabule, plátno  

Video + DVD přehrávač  

Zpětný projektor, zabudovaný dataprojektor  

Učebna pro výuku ICT 

a PEK 
1 

18 PC s připojením na Internet + 1 PC pro učitele 

Dataprojektor, plátno 

Učebna pro výuku jazyků, 
ICT a PEK 

1 
16 PC s připojením na Internet + 1 PC pro učitele 

Dataprojektor, plátno 

Videotéka, sklad modelů 

a pomůcek 
2 

Bohatá videotéka a nosičů CD 

Modely a funkční pomůcky pro výuku hlavně odborných 

předmětů,  

25 notebooků pro potřeby učitelů  

Učebna pro výuku 

psychologie a komunikace 
1 

Vhodné prostorové uspořádání nábytku podporující 

komunikaci, školní tabule, plátno  

Video + DVD přehrávač  

Zpětný projektor, zabudovaný dataprojektor  

Laboratoř pro výuku cvičení 

chemie a fyziky 
1 

Laboratorní pomůcky a chemikálie 

Zpětný projektor, zabudovaný projektor 

Knihovna 1 
Odborná literatura a časopisy i beletrie. 

Možnost práce na PC a přístup na Internet 

Výpůjční doba pro žáky byla významně rozšířena. 

Studovna 1 Trvalá možnost práce na PC a přístup na Internet 

Kaple, adorační kaple 1 

Zařízena k účelům liturgickým, ale i ke kulturním  

a jiným akcím školy, např. slavnostní předávání maturitních 

vysvědčení, školním akademiím, přednáškám atd.. 

Plátno, přenosný dataprojektor a ozvučovaní systém  

Adorační kaple slouží výhradně k modlitbě 

Tělocvična  

Vlastní tělocvičnu a školní hřiště nemáme  

Tělocvičnu má škola smluvně zajištěnu mimo budovy školy – CD 

přehrávač a magnetofon  

- TJ Sokol Pražský Žitná ulice č. 42, 120 00 Praha 2  

Sborovna a pracovny 6 
Standardní vybavení 

Vyučující mají nepřetržitý přístup k  PC a Internetu 
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Školní stravování  

Škola nemá vlastní školní jídelnu. Naši žáci /studenti však mohou využívat jiné školní jídelny 

v blízkosti školy, nejčastěji je to jídelna Křesťanského domova mládeže svaté Ludmily ve 
Francouzské ulici (asi 10 min.) nebo Katolického domova studujících v Černé ulici, jídelna 
při škole pro sluchově postižené ve vedlejší budově. 

 

Domov mládeže 

Škola nemá vlastní domov mládeže, ale mimopražští žáci využívají ubytování ve dvou 

křesťanských domovech. (Katolický domov studujících v Černé ulici č. 14, Praha 1 

a Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily ve Francouzské ulici č. 1, Praha 2). 
V domovech mládeže mají žáci zajištěno celodenní stravování, dohled a případnou pomoc při 

přípravě na školní výuku a nabídku činností dle zájmu žáků. Úzce spolupracujeme 
s vychovatelkami, zejména při plnění individuálních vzdělávacích programů.  
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Personální podmínky  

Vzdělávací program je realizován pedagogickým týmem, který je veden tak, aby:  
• se orientoval na žáky jako příjemce vzdělávací služby  

• zapojoval žáky do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb 
• jednal v souladu se zájmy zaměstnavatele, katolické církve, celé křesťanské obce 
• se podílel na tvorbě vzdělávacích strategií a učebních dokumentů  

• se zapojoval do identifikace a evaluace vzdělávacích cílů  
• si všichni jeho členové uvědomovali a respektovali princip týmové spolupráce  

• všichni jeho členové respektovali princip pozitivní motivace  
• všichni jeho členové znali a užívali ke zhodnocení své práce metody sebeevaluace  
• si všichni jeho členové uvědomovali a respektovali princip trvalého zlepšování  

 
Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů  

pro výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících i vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a kariérním systému (ve znění pozdějších předpisů).  

Učitel církevní školy se ztotožňuje s „etickým kodexem křesťanského učitele“ a podle svých 
možností ho naplňuje. 

Výuku zabezpečuje:  

cca 26 pedagogických pracovníků (fyzických osob) = cca 9 přepočtených pracovníků;  
 

Kvalifikace pedagogických pracovníků  

Vysokoškolské 

pedagogické 

Vysokoškolské 

nepedagogické 
s DPS 

bez 

DPS 

Bc. Mgr. Dr. Bc. 
Mgr./

Ing. 
Dr. 

3 16 5 0 1 1 2 0 
 

Aprobovanost: 100% 
 

Kvalifikovaní pedagogové zastávají funkce: 

 výchovná poradkyně 

 metodička prevence sociálně nežádoucích jevů 
 

Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Pedagogičtí pracovníci se účastní  

 studia k prohlubování odborné kvalifikace  

 studia s tématikou v oblasti spirituální, duchovní obnovy, zejména vzdělávací akce 

doporučené zřizovatelem 

 studia k prohlubování jazykových kompetencí 

 studia k prohlubování ICT kompetencí 

 studia k prohlubování pedagogických kompetencí 

 
Podmínky pro výuku zabezpečuje cca 2,70 THP pracovníků (školník, hospodářka, asistentka, 

vrátná, koordinátor ICT) 
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Organizační podmínky  

Organizace a průběh vzdělávání se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č.561/2004Sb., 
Školským zákonem, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 27/2016 Sb..  
 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

(viz též strana 10) 
 

Osobou, která se komplexně věnuje žákům se SVP, je výchovný poradce.  
 

Plán pedagogické podpory (PLPP)  

- navrhuje učitel, výchovný poradce  

- společně vytvoří PLPP, se kterým seznámí zletilého žáka a v případě nezletilého žáka 
také zákonného zástupce, učitele jednotlivých předmětů 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 

 navrhuje ŠPZ – „Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se SVP ve škole“ 

 zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně žádá o vypracování IVP  

na základě doporučení ŠPZ 

 výchovný poradce nejdéle do 1 měsíce  na základě doporučení ŠPZ vypracuje IVP 

a seznámí učitele jednotlivých předmětů s podpůrnými opatřeními  

 s přiznanými opatřeními je seznámen žák, zletilý žák, v případě nezletilých žáků 

vyjádří informovaný písemný souhlas také zákonný zástupce 

 na realizaci se podílí žák i učitelé jednotlivých předmětů 

 IVP je průběžně upravován a doplňován dle aktuálních potřeb, pokroku či potíží 

žáka (na návrh ŠPZ, žáka, zákonného zástupce, výchovného poradce, učitele) 

  IVP je pravidelně (nejméně 1x ročně) vyhodnocován školou ve spolupráci se ŠPZ 

 

 

Za součást vzdělávacího procesu jsou považovány veškeré pořádané akce školy i soutěže , 
jichž se žáci účastní. Přiměřeně se na ně vztahují opatření školního řádu a souvisejících 

právních předpisů.  
 

Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu se uskutečňuje v souladu s vládními 

dokumenty a směrnicemi vydanými zřizovatelem zejména:  

- Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  

- Státní informační politika ve vzdělávání  
- Program realizace strategie rozvoje lidských zdrojů  
- Národní program Zdraví pro 21. století  

- Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech  
- Směrnice o školním vyučování náboženství č. j. 3202/2008 
 

Školní vzdělávací program se uskutečňuje v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem 75-41-M/01 Sociální činnost v souladu s platnými právními předpisy.  
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Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Průřezově jsou napříč učebním plánem zařazována témata o problematice ochrany člověka za 

mimořádných situací. Žáci a žákyně se průběžně seznamují s opatřeními školy při vzniku 
mimořádné události, které se řídí zpracovaným Plánem organizačních opatření pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání a Požárními a poplachovými směrnicemi. Podle 

školského zákona poskytuje škola nezbytné informace žákům a zaměstnancům k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím  

 Školního řádu a jeho součástmi: provozních řádů odborných učeben, řádu praktického 
vyučování 

 školením, které je vedeném certifikovaným specialistou bezpečnosti ochrany zdraví a 

požární ochrany každé dva roky 

 přípravami na praxi, které jsou vedené vyučující (připomenutí konkrétních ustanovení 

řádu praktické výuky a bezpečnostních pravidel pro jednotlivá pracoviště) 

 u všech žáků, kteří se účastní praktického vyučování v přirozených klinických 

podmínkách, musí být před zařazením na praktické vyučování posouzena zdravotní 
způsobilost podle § 51 odstavce 2 zákona č. 373/211Sb.. 

 Provozního řádu CSZŠ Jana Pavla II., kapitola I -V 
 

Všechny uvedené dokumenty vycházejí z platných právních předpisů, jež představují 
zejména:  

 Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 

 Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních 

 Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých č. 410/2005 Sb.  

 Prevence společensky negativních jevů probíhá ve škole podle Minimálního 
preventivního programu, vypracovaného školní metodičkou prevence rizikového chování 

a směrnicí k prevenci sociálně patologických jevů rozpracovaný a aplikovaná pokyn 
MŠMT 20 006/2007-51. 

 
Činnost školy při vzniku mimořádné události se řídí zpracovaným Plánem organizačních 
opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání a Požárními 

a poplachovými směrnicemi. 
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Spolupráce se sociálními partnery  

 

Škola spolupracuje s níže uvedenými sociálními a smluvními partnery 

 

1.  Česká biskupská konference  
2. Katechetické středisko Arcibiskupství pražského (metodický a kontrolní orgán), 

Thákurova 3, Praha 6, 160 00 
3. MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – příslušné obory s vymezenou 

působností 
4. MHMP – Magistrát hlavního města Prahy – odbor církevních a soukromých škol 
5. Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy, Praha 2, Ječná 33 

6. Vyšší odborná škola zdravotnická Suverénního řádu maltézských rytířů, Praha 2, Ječná 33 
7. Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha1, Odbor církevního školství, 

biskupský vikář pro vzdělávání – Mons. Václav Malý,  
vedoucí Referátu církevního školství Mgr. Monika Vagenknechtová 

8. Suverénní řád maltézských rytířů 

9. Křesťanská pedagogicko – psychologická poradna Pernerova 8/427, Praha 8 
10. Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 2, Francouzská 56 

11. Arcidiecézní charita, Londýnská 44 Praha 2 
12. Zařízení praktického vyučování v Praze i mimo Prahu  
13. Katolický domov studujících v Černé ulici č. 14, Praha 1 a Křesťanský domov mládeže 

u sv. Ludmily ve Francouzské ulici č. 1, Praha 2  
14. Sokol pražský, Žitná 42, Praha 2 
15. Sacred Heart Konvent school – Swaffham, Anglie 

16. Pedagogická fakulta UK Praha 
17. Církevní školy podle katalogu církevních škol a školských zařízení  

18. NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání), NIDV(Národní institut pro další 
vzdělávání) 
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Realizace praktické výuky 

 
Žáci /studenti vykonávají odbornou praxi u smluvních partnerů školy, kteří mají se školou 

navázány dlouhodobou spolupráci v oblasti zajišťování odborné praxe. Těmito smluvními 
partnery jsou: státní, církevní a soukromá zařízení sociální péče pro děti, mládež a dospělé se 

sociálním nebo zdravotním handicapem, zařízení, která poskytují sociální služby seniorům, 
lidem s postižením a dalším jednotlivcům a skupinám sociálně potřebných občanů. 
Žáci / studenti jsou rozděleni do skupin dle jednotlivých pracovišť, výuky se účastní dle 

možností buď pod vedením odborné učitelky, nebo pověřeného pracovníka. Obsah učiva je 
zařazen od 2. pololetí I. ročníku až do V. ročníku. V prvním a druhém ročníku je odborná 

praxe vedena formou odborných stáží (à 10 hodin). Ve třetím ročníku žáci absolvují odbornou 
praxi souvislou v bloku 10 hodin (2 dny à 5 hodin), ve čtvrtém a pátém ročníku v  blocích 
à 40 hodin (5 dnů à 8 hodin). 

Během souvislé odborné praxe může být žák/ student zařazen do směny ranní i odpolední.  
Odborná praxe je předmět praktického vyučování.  

Partnery, kteří se školou spolupracují při zajišťován praktické výuky v přirozených 
podmínkách, jsou různá sociální zařízení v Praze i mimo Prahu (Domov svaté Rodiny, 
Kolpingův dům, Komunitní centrum Motýlek, MŠ speciální Praha 8, FOD Klokánek, Domov 

pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Domov pro seniory Malešice, DROP IN, 
Jedličkův ústav a ZŠ a SŠ, MŠ a ZŠ speciální, Diakonie ČCE, Dětský domov Klánovice 

a další). Daří se nám navazovat další nové spolupráce u zařízení a organizací, které mají 
o naše žáky / studenty zájem po absolvování jejich studia. 
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Učební plán 
Název a adresa školy:  

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2  

Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost  

Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost 

Forma: dálkové studium 
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září 2013 

Názvy vyučovacích předmětů 

Celkový počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

 Celkem 

1. 2. 3. 4. 5. 

Povinné předměty  

Český jazyk  10 10 10 10 10 50 

Literární výchova 10 10 10 10 10 50 

Cizí jazyk – anglický jazyk 30 20 20 20 30 120 

Dějepis 20 10 - - - 30 

Základy společenských věd  - 20 10 - - 30 

Křesťanská nauka 10 10 10 10 10 50 

Biologie a ekologie 20 10 - - - 30 

Chemie 15 - - - - 15 

Fyzika - 10 - - - 10 

Matematika 20 20 10 10 10 70 

Zdravotní nauka 20 10 10 - - 40 

Zdravotní tělesná výchova 10 10 - - - 20 

Informační a komunikační technologie  - - 20 20 20 60 

Ekonomika a základy podnikání - - 20 20 10 50 

Sociální politika a sociální 

zabezpečení 
- - 20 10 10 40 

Právo - - 10 10 10 30 

Sociální péče - 20 10 - - 30 

Pečovatelství 10 10 20 10 10 60 

Základy pedagogiky 10 10 10 30 20 80 

Výchovné a volnočasové činnosti - - - - 10 10 

Hudební výchova a duchovní hudba 10 - - - - 10 

Hudební a pohybová výchova - 10 - - - 10 

Výtvarná výchova - - 10 - - 10 

Dramatická výchova - 10 - - - 10 

Psychologie a komunikace 10 10 10 10 10 50 

Předmět praktického vyučování  

Odborná praxe 10 10 10 40 40 110 

Celkem hodin 215 220 220 210 210 1075 
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Učební plán – konzultační hodiny 1. ročníku - rozdělené do 1. a 2. pololetí  

Názvy vyučovacích předmětů 
Počty konzultačních hodin 

1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Český jazyk  5 5 10 

Literární výchova 5 5 10 

Cizí jazyk – anglický jazyk 20 10 30 

Dějepis 10 10 20 

Základy společenských věd     

Křesťanská nauka 10  10 

Biologie a ekologie 10 10 20 

Chemie 15  15 

Fyzika    

Matematika 10 10 20 

Zdravotní nauka 10 10 20 

Zdravotní tělesná výchova  10 10 

Informační a komunikační 
technologie  

   

Ekonomika a základy podnikání    

Sociální politika a sociální 
zabezpečení 

   

Právo    

Sociální péče    

Pečovatelství 10  10 

Odborná praxe  10 10 

Základy pedagogiky.  10 10 

Výchovné a volnočasové činnosti    

Hudební výchova a duchovní hudba  10 10 

Hudební a pohybová výchova    

Výtvarná výchova    

Dramatická výchova    

Psychologie a komunikace  10 10 

Celkem hodin/předmětů 105 110 215 
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Učební plán – konzultační hodiny 2. ročníku - rozdělené do 1. a 2. pololetí  

Názvy vyučovacích předmětů 
Počty konzultačních hodin 

1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Český jazyk  5 5 10 

Literární výchova 5 5 10 

Cizí jazyk – anglický jazyk 10 10 20 

Dějepis 5 5 10 

Základy společenských věd  10 10 20 

Křesťanská nauka 5 5 10 

Biologie a ekologie 10 - 10 

Chemie - - - 

Fyzika - 10 10 

Matematika 10 10 20 

Zdravotní nauka 10 - 10 

Zdravotní tělesná výchova 10 - 10 

Informační a komunikační 
technologie  

- - - 

Ekonomika a základy podnikání - - - 

Sociální politika a sociální 
zabezpečení 

- - - 

Právo - - - 

Sociální péče 10 10 20 

Pečovatelství - 10 10 

Odborná praxe 10 - 10 

Základy pedagogiky. - 10 10 

Výchovné a volnočasové činnosti - - - 

Hudební výchova a duchovní hudba - - - 

Hudební a pohybová výchova - 10 10 

Výtvarná výchova - - - 

Dramatická výchova 10 - 10 

Psychologie a komunikace - 10 10 

Celkem hodin/předmětů 110 110 220 
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Učební plán – konzultační hodiny 3. ročníku - rozdělené do 1. a 2. pololetí  

Názvy vyučovacích předmětů 
Počty konzultačních hodin 

1. pololetí 2. pololetí Celkem 

Český jazyk  5 5 10 

Literární výchova 5 5 10 

Cizí jazyk – anglický jazyk 10 10 20 

Dějepis - - - 

Základy společenských věd  10 - 10 

Křesťanská nauka 5 5 10 

Biologie a ekologie - - - 

Chemie - - - 

Fyzika - - - 

Matematika 5 5 10 

Zdravotní nauka 10 - 10 

Zdravotní tělesná výchova - - - 

Informační a komunikační 
technologie  

10 10 20 

Ekonomika a základy podnikání 10 10 20 

Sociální politika a sociální 
zabezpečení 

10 10 
20 

Právo - 10 10 

Sociální péče 10 - 10 

Pečovatelství 10 10 20 

Odborná praxe - 10 10 

Základy pedagogiky. 10 - 10 

Výchovné a volnočasové činnosti - - - 

Hudební výchova a duchovní hudba - - - 

Hudební a pohybová výchova - - - 

Výtvarná výchova - 10 10 

Dramatická výchova - - - 

Psychologie a komunikace - 10 10 

Celkem hodin/předmětů 110 110 220 
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název předmětu:  Český jazyk 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 10 10 10 50 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

vyučovacího 
předmětu: 

Předmět patří do oblasti jazykového vzdělávání a komunikace. Jeho 
základním cílem je vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému 
projevu a podílet se na rozvoji jejich duševního života. Kromě 

prohloubení jejich vyjadřovacích dovedností a schopností předmět 
utváří hodnotové orientace a postoje žáků v oblasti kulturní a přispívá 

k rozvoji kompetencí mezilidských a sociálních.  

Charakteristika 

učiva: 

Předmět obsahuje část jazykovou a slohovou, které se vzájemně 
doplňují. Obě složky učí žáky užívat jazyka jako prostředku 
dorozumívání v mluvené i písemné podobě. Výuka českého jazyka 

směřuje ke schopnosti a dovednosti používat spisovný jazyk, aplikovat 
získané poznatky, pracovat s textem a s informacemi.  

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka českého jazyka směřuje k tomu, aby si žáci vážili mateřského 
jazyka, usilovali o zdokonalování se v něm, aby se prohlubovalo jejich 
vlastenectví, obohacovala se jejich osobní i profesní mluva.  

Pojetí výuky: 

Výuka jazyka a komunikace si klade za cíl prohloubit vědomosti 
a dovednosti nabyté na základní škole. Vedle tradičních metod jsou 
využívány takové metody a formy práce, které vedou k samostatné či 

skupinové práci. Průběžně jsou zařazovány testy, mluvní cvičení, 
diktáty, pravopisná cvičení. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Hodnocení vychází z klasifikačního řádu, převažuje známkování na 

základě platné klasifikační stupnice. Zahrnuje jak ústní, tak i písemné 
prověřování v kombinaci se sebehodnocením. Součástí jsou i výsledky 
kontrolních slohových prací: v každém pololetí 1. – 4. ročníku jedna, ve 

5. ročníku jedna pouze v prvním pololetí. 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 
kompetencí 

a průřezových 
témat: 

Z charakteru předmětu vyplývá podíl na rozvoji zejména těchto 
klíčových kompetencí: 

 kompetence komunikativní tzn. žák je v předmětu veden k tomu, 
aby se vyjadřoval přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 

v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentoval, aby 
formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 
přehledně a jazykově správně, aby zpracovával administrativní 

písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná 
témata, aby dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou 

terminologii 

 občanské kompetence a kulturní povědomí tzn., žák uznává tradice 

a hodnoty svého národa a jazyka 

 kompetence k učení tzn., aby žák zaznamenával písemně podstatné 

myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí, aby se vyjadřoval 
a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí 
a průřezových 

témat: 

 kompetence k řešení problémů tzn. žák je schopen porozumět 

zadání úkolu, zvolit prostředky (např. studijní literaturu) vhodné pro 
splnění úkolu, je schopen spolupracovat se spolužáky 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s  informacemi 
tzn., žák se orientuje v literatuře, v knihovnickém systému a na 
internetu, uvědomuje si rozdílnou věrohodnost různých informačních 

zdrojů 
Rozvíjená průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – výuka směřuje k tomu, aby byl 
žák schopen vyhledávat informace a pracovat s nimi, aby dovedl 

jednat s lidmi, diskutovat, klást otázky, aby se orientoval v masových 
médiích 

 člověk a svět práce – výuka směřuje k tomu, aby se žák uměl 

písemně vyjadřovat při úřední komunikaci (např. profesní životopis, 
motivační dopis), aby si osvojil vhodné způsoby verbální komunikace 

při důležitých jednáních (např. přijímací pohovor) 
Rozvíjené mezipředmětové vztahy: literární výchova, cizí jazyky, 

základy společenských věd, informační a komunikační technologie 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

 Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností 

  

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem jazyk a řeč 

- využívá zdroje informací 
o jazyce, normativní 
jazykové příručky 

- objasní základní pojmy 
jazykovědy 

Jazyk a řeč 

- charakteristika češtiny 
- jazyková komunikace 
- jazyková kultura 

- zdroje informací o jazyce 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

1 

Žák/žákyně: 

- řídí se zásadami správné 
výslovnosti 

- v mluveném projevu 

používá jazykové prostředky 
v souladu s normou 

a adekvátně komunikační 
situaci  

Zvuková stránka jazyka  

- spisovná výslovnost 

- přízvuk 
- zvuková stránka věty 

a projevu 

Člověk a svět práce 1 

Žák/žákyně: 

- dovede pracovat s Pravidly 

českého pravopisu 
- prokáže znalost pravopisu 

Grafická stránka jazyka 

- pravidla českého pravopisu, 

procvičování pravopisu 
- jazykové rozbory 

Člověk a svět práce 2 

Žák/žákyně: 

- zjišťuje potřebné informace 
z dostupných zdrojů, umí je 
vybírat a kriticky je 

zhodnotit 
- používá klíčová slova při 

vyhledávání informačních 
pramenů 

- samostatně zpracovává 

informace 
- rozumí obsahu textu a jeho 

části 
- vypracuje anotaci 
- zaznamenává bibliografické 

údaje, má přehled 
o knihovnách a jejich 

službách 

Práce s textem a získávání 

informací 

 

- informatická výchova 
- knihovny a jejich služby, 

internet 
- získávání a zpracování 

informací z textu 

- orientace v textu, výpisky, 
osnova, konspekt, resumé, 

teze 
- techniky a druhy čtení 
- zpětná reprodukce textu, 

jeho transformace do jiné 
podoby 

Člověk a svět práce 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

1 
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 Komunikační a slohová 

výchova 
  

Žák/žákyně: 

- rozpozná funkční styl, 

dominantní slohový postup 
a v typických příkladech 

slohový útvar 

Obecné poučení o slohu 

- slohové postupy a útvary 
- slohotvorní činitelé 

Člověk a svět práce 1 

Žák/žákyně: 

- posoudí kompozici textu, 

jeho slovní zásobu a skladbu 
- vyjadřuje se věcně správně, 

jasně a srozumitelně  

- použije teoretické znalosti 
v jazykovém projevu 

písemném i ústním 

Vypravování  

- podstata, kompozice, 

jazykové prostředky, přímá 
řeč 

- vypravování v běžné 
komunikaci a v uměleckém 
stylu 

 2 

Žák/žákyně: 

- sestaví jednoduché útvary 
prostě sdělovacího stylu 

- vhodně se prezentuje, ovládá 
techniku mluveného slova  

- používá vhodně prostředky 
parajazykové 
a mimojazykové 

komunikace 

Běžné informační postupy 

a útvary 

- zpráva, oznámení, inzerát, 
dotazník 

- druhy dopisů 
- referát, ústní projev 

Člověk a svět práce 2 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- používá vhodnou slovní 
zásobu včetně příslušné 
oborové terminologie 

nahradí běžné cizí slovo 
českým výrazem a naopak 

 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam slov 

v daném kontextu 
- uplatňuje znalosti z tvoření 

slov v písemném 
i mluveném projevu 

- vhodně a správně použije 

zkratky 

Slovní zásoba 

- obohacování slovní zásoby 
- slovní zásoba vzhledem 

k oboru vzdělávání 

- terminologie 
užívání přejatých slov 

 

Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností 

Pojmenování nových 

skutečností 

- stavba slova 
- způsoby tvoření nových 

slov 

- psaní zkratek a značek 
- sousloví 

Člověk a svět 
práce 

2 

Žák/žákyně: 

- v písemném i mluveném 
projevu uplatňuje znalosti 
z českého tvarosloví, 

zdůvodňuje řešení 
- pozná a opraví chyby 

- pracuje s normativními 
příručkami Čj (Pravidla 
českého pravopisu, slovník 

spisovné češtiny) 
- v písemném projevu 

uplatňuje znalosti českého 
pravopisu  

Tvarosloví 

- slovní druhy 

- mluvnické kategorie jmen 
a sloves 

- slova neohebná 

 

4 

 Procvičování pravopisu, 

jazykové rozbory 

 průběžně 

Žák/žákyně: 

- rozpozná popisný slohový 
postup 

- rozliší různé druhy popisu 
- vyjádří emocionální postoj 

v subjektivním popisu 
- sám vytvoří popis odborně 

zaměřený 

Komunikační a slohová 

výchova 

Slohový postup popisný 

- druhy popisu (subjektivní, 
statický, dynamický) 

- popis osoby 
- odborný popis 
- charakteristika 

Člověk a svět 
práce 

2 

Žák/žákyně: 

- rozpozná útvary 
administrativního stylu 

- sestaví základní projevy 
administrativního stylu 

Administrativní styl  

- formuláře, žádost, plná moc, 
životopis, zápis z porady 

- formální úprava písemných 
projevů 

Člověk a svět 
práce 

2 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

Český jazyk 31 

3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

 Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností 

  

 

Žák/žákyně: 

- odliší podstatné informace 
od nepodstatných 

Práce s textem a získávání 

informací 

- získávání a zpracování 
informací z odborného 
a administrativního stylu 

Člověk a svět 

práce 
1 

Žák/žákyně: 

- prokáže znalost pravopisu a 
tvarů vlastních jmen 

- chápe možnosti využití 
znalostí češtiny při výuce 
cizích jazyků 

Pojmenování a slovo 

- vlastní jména 
- osobní jména 

- zeměpisná jména 
- názvy podniků a výrobků 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

2 

Žák/žákyně: 

- chápe význam frazémů 
- vhodně je používá 

Frazeologie 

- vlastnosti frazémů, druhy 
frazémů 

 

1 

Žák/žákyně: 

- ovládá základy větně 
členského rozboru věty 
a výstavby věty 

- provede rozbor souvětí 
- uplatňuje znalosti skladby 

při logickém vyjadřování 
- odhaluje a opravuje 

skladební nedostatky 

Výpověď a věta 

- věty dvojčlenné, 
jednočlenné a větné 
ekvivalenty 

- základní a rozvíjející větné 
členy 

- několikanásobný větný člen 
- nepravidelnosti větné 

skladby 

- souvětí, interpunkce 

Člověk a svět 
práce 

4 

Žák/žákyně: 

- v písemném projevu 

uplatňuje znalosti českého 
pravopisu a skladby 

(interpunkce) 

Procvičování pravopisu, 

větné rozbory 

 

průběžně 
 

 Komunikační a slohová 

výchova 

 
 

Žák/žákyně: 

- vhodně se prezentuje, 

argumentuje a obhajuje svá 
stanoviska 

- ovládá techniku mluveného 
slova 

- využívá emocionální 

a emotivní stránky 
mluveného slova 

1. Veřejné mluvené projevy 

- druhy řečnických projevů, 

jejich styl 
- podání projevu – 

výslovnost, přízvuk, 
intonace, mimika 
gestikulace 

- příprava a realizace 
řečnického vystoupení 

 

2 
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4. ROČNÍK 

 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy 

a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje text odborného 
stylu 

- používá vhodnou slovní 
zásobu včetně odborné 

terminologie 
- posoudí kompozici textu 

Výklad 

- výkladový slohový postup 

- druhy výkladu 
- jazykové prostředky, odborná 

terminologie 

Člověk a svět práce  
 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

1 

Žák/žákyně: 

- rozpozná publicistický styl a 
běžné útvary stylu 

- sestaví jednoduché 

zpravodajské útvary (zpráva, 
reportáž…) 

- vhodně argumentuje 
a obhajuje svá stanoviska 

Publicistický styl  

- zpravodajské a analytické 

útvary 
- reportáž, fejeton, recenze, 

reklama 

Člověk a svět práce 
 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

2 

Žák/žákyně: 

- samostatně zpracovává 
informace 

- rozumí textu  

- má přehled o denním tisku 

Práce s textem a získávání 

informací 

- získávání informací z textu, 
jejich třídění a hodnocení 

- práce s různými jazykovými 
příručkami 

Člověk a svět práce 1 

 
Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností 
  

Žák/žákyně: 

- rozliší jazyk spisovný, 
nespisovný, obecnou češtinu 

- ve vlastním projevu vhodně 
volí jazykové prostředky 

Národní jazyk a jeho útvary 

- spisovný jazyk a jeho užívání 
- obecná čeština 

- nářečí 
- profesní mluva, slang, argot 

Člověk a svět práce 1 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v historii jazyka a 
jeho vývoji 

Funkce spisovné češtiny 

- diferenciace jazyka 
- historický vývoj češtiny 

 1 

Žák/žákyně: 

- dokáže začlenit češtinu do 

soustavy jazyků 
- vysvětlí zákonitosti vývoje 

češtiny 

Čeština a příbuzné jazyky 

- praslovanština, slovanské 

jazyky, indoevropské jazyky 
- vývoj spisovné češtiny 

v souvislosti s vývojem 
společnosti 

- vývoj češtiny a nauky o ní ve 

20. století 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

1 

 Komunikační a slohová 

výchova 
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Žák/žákyně: 

- rozpozná funkční styl a vyšší 
a nižší styl vyjadřování 

- používá vhodné jazykové 

prostředky vzhledem ke 
komunikační situaci 

Stylové rozvrstvení češtiny  

- funkční stylová diferenciace 
- nižší a vyšší jazykové styly 

 1 

Žák/žákyně: 

- má přehled o slohových 
postupech uměleckého stylu 

Styl umělecké literatury 

- literární druhy a žánry 
- literatura faktu a umělecká 

literatura 

Člověk a svět práce 2 

 
 

5. ROČNÍK 

 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 

a metody práce, 
průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet hodin 

Žák/žákyně: 

- vystihne základní znaky 
úvahy 

- posoudí její kompozici, 
slovní zásobu a skladbu 

- vhodně formuluje otázky 

a odpovědi 
- argumentuje a obhajuje svá 

stanoviska 
- je schopen vyjádřit 

pozitivní i negativní 

postoje – pochválit, 
kritizovat, polemizovat 

Úvaha a úvahový postup 

- úvaha, esej, jejich znaky, 
jazyk, kompozice 

- kritika, diskuse 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

2 

 Souhrnné opakování  3 

Žák/žákyně: 

- samostatně zpracovává 
informace 

- rozumí textu 

Práce s textem a získávání 

informací 

 

1 

 Souhrnné opakování  4 

 
 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

Literární výchova 34 

 

název předmětu:  Literární výchova 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 10 10 10 50 

 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

vyučovacího 
předmětu: 

Pomáhá utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, 
vychovává k celoživotnímu čtenářství, poznání textu slouží k vytváření 

rozmanitých komunikačních situací. Žáci jsou vedeni k estetickým 
tvořivým aktivitám.  

Charakteristika 
učiva: 

Literární výchova je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší 

pohled na kulturu, včetně uměleckých směrů. Literatura pomáhá 
vychovávat pozitivní vztah k hodnotám a k jejich ochraně. Při 

rozborech literárních děl se procvičují vedle komunikačních dovedností 
i literárněhistorické znalosti.  

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Literární výchova ovlivňuje zapojení žáků do společnosti, ovlivňuje 
jejich osobní i profesní život, obohacuje jejich citovou vnímavost, 

schopnost empatie, utváří jejich hodnotové orientace. 

Pojetí výuky: 

Literární výchova je pojímána jako předmět navazující na získané 

poznatky ze základní školy a rozvíjí je. Podporuje rozbory literárních 
děl, vede k přehledu o hlavních proudech a osobnostech literární 
historie a kultury. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Vychází z klasifikačního řádu. Důraz je kladen především na 

propojování znalostí s tvůrčí aktivitou v hodinách. Žáci se učí sami 
hodnotit své výkony, uvědomovat si příčiny úspěchů i neúspěchů. 

Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Předmět napomáhá k rozvoji řady klíčových kompetencí – především 

komunikační schopnosti, týmové práce, shromažďování a zpracování 
informací s využitím IKT, řešení problémů i k ochraně památek 

a uvědomění si jejich významu pro společnost. Dále rozvíjí občanské 
kompetence a kulturní povědomí, spojené s láskou k vlasti 
i k evropskému kulturnímu dědictví. 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Dějepis, Anglický 
jazyk, Německý jazyk, Základy společenských věd, Informační 

a komunikační technologie, Křesťanská etika 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- má přehled o knihovnách 
a jejich službách 

- vyhledá zadaný text 

a reprodukuje jeho obsah, 
provede analýzu textu po 

stránce formální, 
literárněhistorické 
i jazykové 

Úvod do studia literatury 

- kulturní instituce v regionu 
a v ČR 

- umění jako specifická 

výpověď o skutečnosti 
- aktivní poznávání různých 

druhů umění  
- základy literární vědy 

 

- doporučená 

literatura a studijní 
materiály 

- práce s literárním 
i odborným textem,  

Informační 

komunikační 
technologie 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí vznik ústní lidové 
slovesnosti 

- vyhledá a označí základní 
literární žánry 

Ústní lidová slovesnost 

- vznik v pravěku 
- charakteristika tvorby 

- literární žánry 
Člověk a svět práce 

Žák/žákyně: 

- vyjmenuje nejvýznamnější 
civilizace mimoevropského 
starověku 

- rozezná základní žánry 
literatury 

- reprodukuje starověký 
příběh a vystihne poučení 

Mimoevropská literatura 

starověku 

- počátky psané literatury 
- starověké orientální 

literatury 
- základní typy písem 

Člověk a životní 

prostředí 

Žák/žákyně: 

- využívá při práci s textem 

znalosti mytologie 
- čte s porozuměním – objasní 

význam přečteného 

Antická literatura 

- umění, věda 

- homérské eposy 
- zrod bajky, lyriky, dramatu 

- rozdíly mezi řeckou 
a římskou kulturou 

- práce s odborným 
i uměleckým 

textem, odkazy na 
dějepis 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam křesťanství 
pro středověkou Evropu 

- vyjmenuje součásti Nového 
zákona, doloží jeho význam 
pro další vývoj evropské 

literatury 
- definuje jednotlivé literární 

žánry 
- reprodukuje vybraný 

rytířský hrdinský epos 

- vysvětlí význam milostné 
lyriky 

Středověká literatura 

evropská 

- křesťanství – Nový zákon 

- duchovní literatura 
- legenda, kronika, duchovní 

píseň,  

- rytířské hrdinské eposy 
- dvorská milostná lyrika 

- práce s uměleckým 

textem psaným 
veršem i prózou 

Člověk a svět práce 

1 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

Literární výchova 36 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí přechod 
staroslověnské literatury 
v latinskou a latinské 

v českou 
- objasní význam Univerzity 

Karlovy pro vývoj literatury 
a všeobecně kultury 

- definuje literární žánry 

- správně přečte ukázku 
středověkého textu 

v středověké češtině 
a interpretuje přečtené 

Středověká literatura na 

našem území 

- počátky staroslověnské 
literatury 

- legendy o českých světcích 
- české duchovní písně 

-  Kosmova kronika, 
Dalimilova kronika 

- literatura doby Karla IV. 

- žákovská poezie 

- práce s uměleckým 

textem, 
s obrazovým 

materiálem, 
s historickou 
prózou 

- doporučení 
návštěvy 

románských 
a gotických 
památek v Praze 

Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí příčiny reformace 

- reprodukuje Husovy texty 
- objasní význam Husovy 

pravopisné reformy 
- rozebere alegorické texty 

Budyšínského rukopisu 

- shrne literární žánry 
husitské literatury 

- objasní význam myšlenek 
Petra Chelčického pro další 
vývoj literatury 

Husitská literatura 

- předchůdci Husovi 

- Jan Hus – život a dílo 
- husitská literatura  

- Petr Chelčický  
 

- práce s uměleckým 
i odborným textem 

Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojmy renesance 
a renesanční humanismus 

- objasní předpoklady vzniku 
nového uměleckého směru 

- rozpozná renesanční umělce 

- vysvětlí nové literární žánry 
- zařadí renesanční 

spisovatele a básníky do 
staletí, literárních žánrů 
a jednotlivých zemí 

- reprodukuje nejznámější 
Shakespearova díla 

- rozliší významné literární 
postavy a určí jejich přínos 
pro další vývoj literatury 

Renesanční evropská 

literatura 

-  renesance a renesanční 

humanismus 
- předpoklady vzniku 
- renesanční umělci 

- osobnosti evropské 
renesanční literatury 

- významné postavy – 
don Juan, Faust 

- nové literární žánry 

- alžbětinské drama 
 

- práce 

s uměleckými 
a odbornými texty 

- práce s obrazovým 

materiálem 

Člověk a životní 

prostředí 

2 

- Žák/žákyně: 

- definuje český renesanční 
humanismus 

- vysvětlí příčiny, díky nimž 
se v české literatuře 

neobjevila renesance 
- objasní význam jednoty 

bratrské 

- popíše dobu Veleslavínovu 
- rozebere cestopisnou 

literaturu této doby 

Renesanční humanismus 

v českých zemích 

- vymezení renesance 

a renesančního humanismu 
v českých zemích 

- jednota bratrská a její 
postavení v oblasti kultury 

- veleslavínská čeština 

- cestopisná literatura 

- práce s odbornými 

i beletristickými 
texty, upozornění 

na souvislosti 
s dějepisem 

Člověk a životní 

prostředí 

1 
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Žák/žákyně: 

- bude mít přehled vývoje 
literatury od starověku po 
renesanci 

Opakování všech 

tematických celků 
- propojení 

literárních znalostí 
s ostatními 
předměty 

1 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 

a metody práce, 
průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- zařadí jednotlivé umělecké 

směry v literatuře k autorům 
- vysvětlí jednotlivé probrané 

literární žánry v souvislosti 

s dobou jejich vzniku 
rozebere charakteristické rysy 

literárních děl v souvislosti na 
znalostech vývoje literatury 

Úvod do studia literatury 

druhého ročníku 

- opakování látky z 1. ročníku 
 

 

1 
Žák/žákyně: 

- vysvětlí baroko jako 
umělecký směr v jeho 

projevech architektonických, 
sochařských, malířských 
i hudebních 

- pojmenuje významné barokní 
umělce 

- objasní sepětí rekatolizace 
s uměleckými projevy baroka 

- popíše a rozebere barokní 

literaturu 

Evropská barokní kultura 

a literatura 

- představení baroka jako 

nového uměleckého směru 
- změny v myšlení lidí – 

vzepětí křesťanské víry 

- rekatolizace 
barokní duchovní literatura, 

barokní román, barokní drama 

Informační 
a komunikační 

technologie 
 

- upozornění na 
souvislosti 
s dějepisem 

- práce s obrazovým 
materiálem, 

s uměleckými texty 

Člověk a životní 
prostředí 

Žák/žákyně: 

- načrtne politickou situaci 

v českých zemích po Bílé 
hoře 

- rozliší jednotlivé skupiny 
tvůrců literatury v této době 

- zdůvodní význam 

J.A. Komenského 

Česká barokní literatura 

a kultura – tzv. doba 

pobělohorská 

- charakteristika složité 

politické situace v českých 
zemích 

- rozdělení barokní literatury 

na literaturu – domácí 
(oficiální), exilovou, 
pololidovou a ústní lidovou 

slovesnost 
- osobnost a dílo J. A. 

Komenského 

- práce s odborným 

i uměleckým 
textem, spolupráce 

s vyučujícím 
dějepisu 

Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- rozpozná jednotlivé směry – 

objasní charakteristické rysy 
klasicismu ve všech druzích 
umění 

- doloží důležitost reforem pro 
rozvoj osvícenství, 

- popíše nové pojetí dramatu 
- vysvětlí význam 

encyklopedie a jejich autorů 

Klasicismus, osvícenství, 

preromantismus 

- charakteristické rysy všech 
tří směrů 

- literatura vysoká a nízká 

- literární žánry spjaté s tímto 
obdobím 

- významné osobnosti této 
doby 

- divadlo 

- práce s uměleckým 

textem 

Člověk a svět práce 

1 
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Žák/žákyně: 

- definuje podmínky vzniku 
českého národního obrození 

- vysvětlí vývoj spisovné 

češtiny v první a druhé etapě 
národního obrození 

- objasní počátky českého 
divadla a jeho význam pro 
další vývoj rozvoje češtiny 

- uvede souvislosti vývoje 
spisovné češtiny s vývojem 

spisovné slovenštiny 

Národní obrození 

- podmínky vzniku 
- charakteristika etap vývoje 

na pozadí historických 

a společenských změn do 
poloviny 19. století 

- snahy jazykovědné, literární, 
počátky českého divadla, 
českých novin a české 

poezie  
- úsilí o vznik spisovné 

slovenštiny 

- práce s odborným 
i uměleckým 

textem 

Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- provede interpretaci textů 
romantiků  

- vyhledá představitele 
romantického umění 

- definuje nové literární útvary 

Romantismus ve světové 

literatuře 

- charakteristika uměleckého 

směru, romantických prvků 
v literatuře, romantického 

hrdiny 
- význační představitelé 

světové romantické 

literatury 
- nové literární žánry spjaté 

s romantismem 

- práce 
s uměleckými 
texty, s obrazovým 

materiálem 

Člověk a životní 

prostředí 

1 

Žák/žákyně: 

- rozliší český a světový 
romantismus 

- posoudí význam těchto 
osobností, vysvětlí jejich 

postavení ve vývoji české 
literatury 

- provede rozbor jejich 

nejvýznamnějších děl 

Český romantismus 

a počátky realismu 

- charakteristika českého 

romantismu  
- významné osobnosti české 

literatury tohoto období – 
Karel Hynek Mácha, Karel 
Jaromír Erben, Božena 

Němcová a Karel Havlíček 
Borovský 

- práce s uměleckým 
textem, s dobovými 

dokumenty, 
s obrazovým 

materiálem, s audio 
i videonahrávkami 

Člověk a životní 

prostředí 

2 

Žák/žákyně: 

- provede interpretaci textů 
realistů 

- vyhledá představitele 
realistického umění 

- definuje nové literární útvary 

- srovná základní rysy 
romantismu a realismu 

- srovnává realismus 
s naturalismem a vyhledá 
naturalistické prvky v textu  

Světový realismus 

a naturalismus 

- charakteristika realismu jako 

uměleckého směru, 
realistických prvků 
v literatuře, realistického 

hrdiny 
- význační představitelé 

světového realismu 
- nové literární žánry spjaté 

s realismem 

- charakteristika světového 
naturalismu 

- práce 
s uměleckými 
texty, s obrazovým 

materiálem, 
s videonahrávkami 

Člověk a životní 
prostředí 

2 
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Žák/žákyně: 

- popíše hlavní tendence 
vývoje české společnosti 
a literatury ve 2. polovině 19. 

století 
- vyjmenuje hlavní 

představitele těchto skupin 
- zařadí je do skupin 

a uměleckých trendů 

- posoudí jejich zakladatelskou 
roli ve vývoji české literatury 

- první román, poezie určená 
dětem, nové literární žánry 
v české poezii 

Česká literatura 60. - 80. let 

19. století 

- umělecké literární skupiny – 
májovci, ruchovci, 

lumírovci 
- význační představitelé 

těchto skupin 
- vývoj českého divadla 

v tomto období – Národní 

divadlo 
 

- práce 

s uměleckými texty 
i s dobovou 
korespondencí, 

s obrazovým 
materiálem, 

s dobovým tiskem 

Člověk a životní 
prostředí 

1 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí jednotlivé umělecké 
směry 

- objasní vývoj světové 

kultury od 18. do konce 19. 
století v základních rysech 

a její odraz v literatuře 
- rozebere vývoj české 

literatury odvíjející se od 

vývoje společnosti 

Úvod do studia literatury 

třetího ročníku 

- opakování učiva 2. ročníku 
 

 

1 
Žák/žákyně: 

- srovná český realismus se 

světovým realismem 
- popíše jeho charakteristické 

rysy 
- srovná český naturalismus se 

světovým naturalismem 

a popíše jeho 
charakteristické rysy 

Český realismus 

a naturalismus 

- charakteristické rysy 
českého realismu 

a naturalismu 
- význační představitelé obou 

směrů 

- regionální, historický a 
vědecký realismus, 
realistické drama 

Informační 
a komunikační 

technologie 
 

- práce 
s uměleckými 
texty, s obrazovým 

materiálem 
 

Člověk a svět práce 

Žák/žákyně: 

- vyloží měnící se atmosféru 
ve společnosti koncem 19. 

století 
- objasní podstatu moderních 

uměleckých směrů 
- uvede příklady z tvorby 

malířů a básníků 

Světová i česká poezie 

konce a přelomu 19. a 20. 

století 

- počátky moderní 
společnosti 

- nové umělecké směry – 
secese, impresionismus, 
symbolismus a dekadence 

- prokletí básníci 
- Česká moderna, Moderní 

revue, buřiči 

- práce 

s uměleckými 
texty, s obrazovým 

materiálem,  
- s výtvarnými díly 

Člověk a životní 

prostředí  

2 

Žák/žákyně: 

- rozliší umělecký text od 
neuměleckého  

- vyhledá charakteristické rysy 
jednotlivých uměleckých 

proudů 
- vysvětlí princip experimentu 
- uvede vztah mezi politikou 

a literaturou 
- doloží na příkladech, 

jak literatura souvisí se 
společenským vývojem 

Světová próza 1. poloviny 

20. století 

- experiment v moderní próze 

- historický román  
- americká sociálně 

orientovaná próza 
- ztracená generace 

a 1. světová válka 

v literatuře 
- protifašistická próza 

- bolševická revoluce 
v Rusku a občanská válka 

- německy psaná próza 

v českých zemích 

- práce 

s uměleckými 
i odbornými texty, 
propojení 

s dějepisem 
- obrazový materiál 

- audio 
i videonahrávky 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

2 
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Žák/žákyně: 

- objasní politický vývoj 
v českých zemích – vliv 
1. světové války na tvorbu 

spisovatelů, básníků, 
ale i malířů a sochařů 

- vysvětlí vznik 1. republiky 
a její demokratický vývoj, 
který se odráží v rozvoji 

kultury 
- zařadí autory do jednotlivých 

skupin, jejichž tvorbu 
charakterizuje 

Česká próza 1. poloviny 

20. století 

- próza a první světová válka 
- charakteristika 1. republiky 

- tematické rozdělení tvorby 
- nejvýznamnější 

představitelé psychologické 
prózy, legionářské prózy, 
sociálně orientované prózy, 

experimentální prózy, 
katolické prózy, venkovské 

a ruralistické prózy, prózy 
demokratického charakteru 

- práce 
s uměleckými 

texty, s dobovým 
tiskem, s audio 
a videonahrávkami 

- propojení 
s dějepisem 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

2 

Žák/žákyně: 

- rozpozná jednotlivé 

umělecké směry 
- vysvětlí jejich vznik i jejich 

charakteristické rysy 
- zařadí světové básníky 

k jednotlivým směrům 

- interpretuje literární díla 

Avantgardní básnické 

směry ve světové poezii 

- charakteristika futurismu, 
kubismu, kubofuturismu, 

dadaismu a surrealismu 
- význační představitelé 

těchto směrů 

- práce 
s uměleckými 

i neuměleckými 
texty, využívání 

publicistiky 
a obrazových 
materiálů 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí myšlenkové 
a umělecké proudy doby 

- načrtne význam Devětsilu 
- popíše jednotlivé umělecké 

směry a zařadí k nim autory 
- doloží proměnu uměleckých 

výrazů u velkých osobností 

české poezie 

Nové umělecké směry 

v české poezii 1. poloviny 

20. století 

- Devětsil 
- proletářské umění, 

poetismus, surrealismus 
- nejvýznamnější čeští 

básníci moderní doby – Jiří 

Wolker, Jaroslav Seifert, 
Vítězslav Nezval, František 

Halas, Konstantin Biebl, 
Josef Hora 

 

Opakování 

- práce 
s obrazovými 
materiály, 

s uměleckými 
texty, s manifesty 

směrů 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

2 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně:  

- rozliší specifické prostředky 
uměleckého díla  

- vysvětlí podstatné rysy 

základních period vývoje 
literatury 

Úvod do studia literatury 

4. ročníku 

- opakování látky z 3. ročníku 
 

Informační 
a komunikační 

technologie 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní fašismus a dějinný 
vývoj u nás i ve světě 

vytvářející se v souvislosti 
s válkou 

- uvede souvislosti mezi 

politikou a literaturou 
- vyjmenuje nejvýznamnější 

představitele české prózy 
i poezie píšící za války 

- doloží rozdílný pohled na 

válku v západní Evropě, 
v USA a v Sovětském svazu 
– svá tvrzení prokáže na 

konkrétních ukázkách 
z umělecké tvorby 

- představí nejdůležitější 
válečnou tematiku druhé 
světové války v české 

literatuře 

Fašismus a druhá světová 

válka ve světové a české 

literatuře 

- charakteristika fašismu a jeho 
cesty k druhé světové válce 

- agrese německého fašismu 

vedoucí k Mnichovu 
a k okupaci Československa 

- česká próza i poezie za druhé 
světové války 

- avantgardní divadelní scény 

proti fašismu 
- pohled na druhou světovou 

válku ve světové próze 

- pohled na druhou světovou 
válku v české próze 

- práce 

s uměleckými 
i neuměleckými 
texty, s mapou 

- spolupráce 
s dějepisem 
a občanskou 

naukou 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

2 

Žák/žákyně: 

- vystihne charakteristické 

znaky různých literárních 
textů a rozdíly mezi nimi 

- text interpretuje a debatuje 
o něm 

Světová próza, poezie, drama 

2. poloviny 20. století 

- základní trendy vývoje 
světové literatury i divadla 

po 2. světové válce 
- úvod do čtenářství moderní 

experimentální prózy i poezie 

- seznámení s novými 
uměleckými směry nejen 

v literatuře, ale i v dalších 
složkách umění, především 
ve filmu 

- práce s uměleckým 
i neuměleckým 

textem 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 

technologie  

3 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí proměny historické 
situace a její odraz 

v literatuře 
- objasní vztah literatury 

a politiky 
- zařadí jednotlivé autory dle 

výběru a charakterizuje jejich 

tvorbu 

Česká próza, poezie a drama 

od roku 1945 do konce 

50. let 20. století 

- periodizace doby a její 
zásadní mezníky a proměny 

- vliv sjezdů Svazu spisovatelů 
a později vliv sjezdů ÚV KSČ 

- charakteristika literatury 

v závislosti na politické 
situaci 

- významní představitelé prózy 
a poezie této doby 

- práce s uměleckými 

i odbornými texty  
- spolupráce s 

učiteli DEJ a ZSV 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní negativní změny 

v naší společnosti 
- vystihne charakteristiku 

jednotlivých částí literatury  
- vysvětlí působení 

neoficiálních knižních 

nakladatelství 
- vyjádří vlastní prožitky 

z recepce daných 
uměleckých děl 

Česká próza a poezie 

v 60. letech 20. století 

- charakteristika doby – 
Pražské jaro, okupace vojsky 

Varšavské smlouvy, (období 
normalizace) 

- výběr nejvýznamnějších 

autorů a děl 
- vývoj Semaforu a Divadla 

Járy Cimrmana 

- práce s uměleckými 
i neuměleckými 

texty, s dobovým 
tiskem, s audio-, 

videonahrávkami 
- spolupráce s 

učiteli DEJ a ZSV 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

3 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně:  

- rozliší specifické prostředky 
uměleckého díla  

- vysvětlí podstatné rysy 

základních period vývoje 
literatury 

Úvod do studia literatury 

5. ročníku 

- opakování 4. ročníku 
 

Informační 
a komunikační 

technologie 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní negativní změny 
v naší společnosti 

- vystihne charakteristiku 
jednotlivých částí literatury  

- vysvětlí působení 

neoficiálních knižních 
nakladatelství 

- vyjádří vlastní prožitky 
z recepce daných 
uměleckých děl 

Česká próza a poezie v 70. - 

80. letech 20. století 

- charakteristika doby – Pražské 

jaro, okupace vojsky 
Varšavské smlouvy, období 
normalizace 

- literatura oficiální, exilová 
a samizdatová 

- výběr nejvýznamnějších 
autorů a děl 

- vývoj Semaforu a Divadla 

Járy Cimrmana 

- práce 
s uměleckými 
i neuměleckými 

texty, s dobovým 
tiskem 

- spolupráce s 
učiteli DEJ a ZSV 

 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

3 

Žák/žákyně: 

- rozezná umělecký text od 

neuměleckého 
- konkrétní literární díla 

klasifikuje podle základních 

druhů a žánrů 
- vysvětlí proměny doby 

a změny, které se odrážejí 
v kultuře 

Současná světová i česká 

literatura 

- charakteristika doby  
- sametová revoluce, rozdělení 

republiky 

- demokratizace společnosti 
a její dopad na literární tvorbu 

- vybraní autoři podle 
tematického rozvrstvení 

 3 

Žák/žákyně: 

- zařadí typická díla do 

jednotlivých uměleckých 
směrů a příslušných 

historických období 
- zhodnotí význam autora 

i díla pro dobu, v níž tvořil, 

pro příslušný umělecký směr 
i pro další generace 

- samostatně vyhledává 
informace 

- vystihne charakteristické 

Opakování za 5 let maturitě 

- v průběhu celého školního 

roku probíhá opakování 
k maturitě 

- vedle samostatných hodin se 
opakování prolíná i při 
probírání nové látky 

- práce shrnuje 

všechny metody, 
které slouží 

k opakování, 
a spojuje se 
s předměty 

napomáhajícími 
porozumění látce 

 

3 
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název předmětu:  Anglický jazyk 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
30 20 20 20 30 120 

 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Obecným cílem předmětu anglický jazyk je pomoci studentům osvojit 
si tento jazyk na úrovni B1 a B2 mezinárodní škály jazykových úrovní, 

aby mohli úspěšně vykonat maturitní zkoušku. Naučit studenty používat 
jej jako nástroj komunikace na osobní a profesní úrovni, aby byli 

schopni řešit pracovní i mimopracovní problémy, byť jednoduše, 
v prostředí, kde jednací řečí je angličtina. 

Charakteristika 

učiva: 

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk připravuje žáky k efektivní 

účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním 
zdrojům. Hlavní náplní je systematický výcvik v osvojování si 
jazykových prostředků a jejich uplatňování ve všech řečových 

dovednostech. Předmět rozvíjí schopnost se kultivovaně vyjadřovat 
v rámci situací každodenního života a zájmů, rozvíjí schopnost se 

vyjadřovat profesně v rámci studovaného oboru a rozšiřuje poznatky 
o anglicky mluvících zemích  
Žák si osvojí přibližně400- 500lexikálních jednotek za rok, z toho 

odborná terminologie tvoří asi 15%. 

Odborným tématům, která souvisejí s profesí sociálního pracovníka 

bude věnováno nejméně 15% časové dotace. 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka anglického jazyka směřuje k tomu, aby žáci získali účinný 
komunikační prostředek, který přispěje k posílení jejich sebevědomí 
a k rozšíření jejich kulturního rozhledu, povede je k toleranci, pomůže 

jim se oprostit od stereotypního myšlení, předsudků a předpojatého 
jednání ve vztahu k lidem z jiného kulturního nebo sociálního zázemí. 

Žák je veden k tomu, aby přijímal rady a kritiku, pracoval v týmu, 
spolupracoval, respektoval a nepodléhal předsudkům v přístupu k jiným 
lidem a kulturám.  

Pojetí výuky: 

Při výuce se uplatňují principy, strategie a techniky moderních 

výukových metod (např. činnostní vyučování, komunikativní metoda, 
některé prvky gramaticko-překladové metody, CLIL - Content and 

Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované 
učení – ve výuce používáme učebnici SUCCESS – elementary, 

návazně pre-intermediate Autor: J.Parson • J.Comyns-Carr• 

S.McKinlay• B.Hastings, Nakladatel: Longman, Datum vydání: 2007,  
Výuka anglického jazyka navazuje na znalosti dosud získané a dále 

rozvíjí aktivní komunikativní dovednosti, podněcuje žáky, aby 
adekvátně vyjadřovali své myšlenky a názory, aby pracovali aktivně 
s cizojazyčnými texty, slovníky, internetem a používali je jako vhodné 

informační zdroje  
Prostřednictvím osvojování si jazykových prostředků, tj. výslovnosti, 

slovní zásoby, gramatiky a pravopisu si studenti prohlubují jazykové 
znalosti, které uplatňují v řečových dovednostech (tj. poslech, čtení, 
ústní a písemný projev), které si osvojují integrovaně a v propojení 
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s ostatními předměty. V hodinách žáci pracují aktivně. Jsou soustavně 

vedeni k odpovědnosti za své učení, k sebereflexi svého učebního stylu 
a volby vhodných učebních strategií. Individuální práce se střídá s prací 
ve dvojicích a malých skupinách. Učitel v hodinách monitoruje práci 

žáků, zaznamenává a následně opravuje chyby, řídí diskusi, vysvětluje 
gramatické jevy, zadává a kontroluje úkoly a zadává a opravuje testy.  

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Průběžné –  

Kritéria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy.  
Žák je veden k hodnocení své práce. Prověřují se komplexní řečové 
dovednosti, a to ústní i písemné. V ústním projevu se hodnotí zvuková 

stránka jazyka, slovní zásoba, správná aplikace probraných 
gramatických jevů s ohledem na samostatnost, pohotovost, 

srozumitelnost a plynulost.  
V písemném projevu se hodnotí grafická stránka jazyka, rozsah použité 
slovní zásoby, správná aplikace probraných gramatických jevů 

s ohledem na správnost, srozumitelnost a přiměřenost. 
Při hodnocení je zohledněno samostudium, snaha a přístup žáka. Žák je 

tedy hodnocen v těchto oblastech: 
-gramatika, práce s textem, ústní projev, písemný projev, slovní zásoba, 
obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů, aktivita v hodinách, 

soustavnost a kvalita domácí přípravy, poslech a porozumění 
Závěrečné  

Kritéria závěrečného hodnocení podléhají parametrům, které jsou 
vymezeny v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní 
zkoušky - Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti viz 

http://www.novamaturita.cz/sqlcache/Anglicky_jazyk_zakladni.pdf 
V katalogu jsou vymezeny požadavky na receptivní řečové dovednosti 

(poslech, čtení), produktivní řečové dovednosti a strategie (písemný 
a ústní projev) a interaktivní řečové dovednosti a na strategie (ústní 
interakce) žáka, které lze přímo ověřovat. Maturitní zkouškou 

z anglického jazyka na základní úrovni obtížnosti jsou primárně 
ověřována všeobecná témata a dovednost žáka reagovat v běžných 

situacích. Nad rámec všeobecných témat a běžných situací je v ústní 
části maturitní zkoušky ponechán prostor pro specifická školní témata 
v oblasti sociální a veřejnoprávní činnosti 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 
kompetencí 

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 komunikativní kompetence: učitel rozvíjí schopnost žáků vyjadřovat 
se s ohledem na účel jednání a komunikační situaci, žáci formulují 

v rámci dosažených jazykových znalostí své myšlenky srozumitelně 

 personální a sociální kompetence: učitel umožňuje střídání činností 

individuálních i skupinových čímž rozvíjí intra- a interpersonální 
inteligenci žáků. Žáci odpovídají za svěřenou práci a splnění úkolu 

a uplatňují sebereflexi. 

 kompetence k učení: učitel zajišťuje různorodost použitých metod, 

respektuje jednotlivé učební typy- žáci zjišťují, jaký způsob učení je 
pro ne optimální. 

 kompetence k řešení problémů: učitel nabízí jazykové problémy 

a situace a cvičení s mezipředmětovými vztahy, žáci řeší problémy 
komplexně. 

http://www.novamaturita.cz/sqlcache/Anglicky_jazyk_zakladni.pdf
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 občanská kompetence a kulturní povědomí: učitel podněcuje žáky 
k vyhledávání informaci z různých zdrojů. Žáci aktivně vyhledávají 

a sdílejí se s informacemi z každodenního života v anglicky mluvících 
zemích, jsou vybízeni k pochopení odlišných kulturních aspektů, jsou 

vybízeni k toleranci a respektu. 

 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

Je rozvíjena průběžným vedením žáků k sebehodnocení, k aktivitě, 
pozitivním činnostem s ohledem k aktivně použitým jazykovým 
schopnostem. 

 kompetence využívat prostředky IT a pracovat s  informacemi: je 
rozvíjena používáním moderních technologií při výuce (, internet, 

jazykové programy i-learning Používané učební texty jsou vybaveny 
CD–romy s doplněním učebního materiálu. Domácí metody takového 

procvičování látky jsou využívány zvláště s výhodou u žáků 
dálkového studia. 

Aplikace průřezových témat: 

 občan v demokratické společnosti- žáci jsou vedeni k tomu, aby 
měli vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, dovedli 

komunikovat s lidmi, respektovali materiální a duchovní hodnosty 
a kvalitu životního prostředí. Při takové práci spolupracují s ostatními 
členy své skupiny, spolupracují, diskutují a hledají kompromisní 

řešení. 

 člověk a životní prostředí: žáci jsou vedeni k tomu, aby si všímali 

vztahu člověka a přírody, hodnotili negativní a pozitivní aspekty 
lidského konání, aby vyhledávali samostatně informace a znalosti 

o životním prostředí a souvislosti s lidským zdravím. 

 člověk a svět práce: žáci jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání 

a k práci s informacemi, rozvíjejí si rozhodovací schopnosti, nepřímo 
přispívají k odbornosti povolání. Seznamují se se světem práce 
prostřednictvím vyplňování žádostí, sestavováním životopisu a dalších 

vhodných písemností pro pracovní zařazení. 
informační a komunikační technologie: žáci používají počítač 

a internet k vyhledávání informací, jejich třídění, procvičování a jsou 
vedeni k využití těchto technologií pro zkvalitnění studia. 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Porozumění a poslech: 

- rozumí, jestliže mluvčí 
hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a 
dostatečně dlouhými 
pauzami 

- rozumí jednoduchým 
sdělením, otázkám 

a pokynům vysloveným 
pomalu a zřetelně, rozumí 
číslům, údajům o cenách 

a o čase 

Jazykové prostředky 

a funkce: 

 

▪ Gramatika: 1.-7. lekce 
- sloveso být „to be“ 
- přivlastňovací zájmena 

- přivlastňovací ´s 
- přítomný čas prostý 

- členy 
- vyjádření „have to, can/ 

can´t“ 

- existenční vazba „there is / 
are“ 

- neurčitá zájmena „some, 
any“ 

- počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 
- vyjádření - hodně/ málo 
- minulý čas prostý 

- výrazy pro určení času 
▪ Slohové postupy:  

- osobní dopis 
- blahopřání 
- dotazník 

- email 
- popis místnosti 

- pozvánka 

 

Informační a 
komunikační 

technologie  

Interaktivní výuka. 
, práce s Internetem, 

vyhledávání 
obsáhlejších 

informací, internetová 
cvičení  

10 

Čtení: 

- rozumí krátkým písemným 

pokynům (pozdravy, 
vzkazy, popis cesty) 

- umí pracovat 

s jednoduchými texty 
- rozumí nejdůležitějším 

odborným výrazům 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

5 

Mluvení: 

- komunikuje v jednoduché 
podobě, dorozumí se 

v obchodě a běžných 
životních situacích, zvládne 

jednodušší telefonický 
rozhovor, klade jednoduché 
otázky na ceny, zvyky, 

zdravotní stav, pocity 
- používá čísla, údaje o 

množství, cenách i čase 

Metody zaměřené na 

komunikaci 
Spolupráce s učitelem 

literatury, odborných 
předmětů, křesťanské 
etiky, občanské nauky 

 

10 

Psaní: 

- umí ve formulářích vyplnit 
základní údaje o sobě 

- umí zapisovat tel. čísla 
- umí napsat jednoduchý text 

na pohlednici, dopis, 
několik jednoduchých vět 
o sobě a péči o zdraví 

- dovede napsat blahopřání, 
pozvánku  

- umí napsat omluvný e-mail 

▪ Tematické okruhy: 
- země, klima, počasí,  
- rodina, životní styl 

- oslavy a svátky 
- zaměstnání 

- bydlení, jídlo 
- osudy slavných osobností 
▪ Odborné tematické 

okruhy (min. 3 hod.): 
- náplň práce, dovednosti, 

povinnosti a vlastnosti, 
zdravý a nezdravý životní 
styl 

Člověk a životní 
prostředí  

Člověk a svět práce  

5 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Porozumění a poslech: 

- rozumí, jestliže mluvčí 
hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a 
dostatečně dlouhými 
pauzami 

- rozumí jednoduchým 
sdělením, otázkám 

a pokynům vysloveným 
pomalu a zřetelně, rozumí 
číslům, údajům o cenách a 

o čase 
- rozumí informacím o 

tělesných funkcích a umí 
zacházet s neznámými 
slovy při poslechu 

▪ Gramatika: 8-14. lekce 

- přivlastňovací zájmena 
- vyjádření budoucnosti „za“ 

- způsobové sloveso „must, 
should“ 

- předpřítomný čas prostý 

(srovnání předpřít. a min. 
času) 

- otázky-opakování 
- vyjádření budoucnosti 

pomocí „will“ 

- příslovce 
 

▪ Tématické okruhy  

- charitativní činnost, 
celebrity 

- prázdniny, letecká doprava 
- sporty 
- životní styl 

- zeměpis světa, klima, 
počasí 

 
▪ Odborné tematické 

okruhy (min. 3 hodiny) 

▪ Slohové postupy:  
- osobní dopis 

dotazník 
- email 
- životopis 

- vzkaz 
- pohlednice   

Informační 
a komunikační 

technologie 

práce s Internetem, 

vyhledávání 
obsáhlejších 
informací, internetová 

cvičení  

7 

Čtení: 

- rozumí krátkým písemným 
pokynům (pozdravy, 

vzkazy, popis cesty) 
- pracuje s jednoduchými 

texty 

- je schopen číst krátké, 
jednoduché texty (např. 

o slavných lidech) 
- umí zacházet s novými 

slovíčky ve čteném textu 

Člověk a životní 
prostředí 

Metody zaměřené na 
komunikaci 

4 

Mluvení: 

- umí komunikovat 
v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě 
a běžných životních 

situacích, umí vyprávět 
o sobě a své profesi 

- zvládne jednodušší 

telefonický rozhovor, klade 
jednoduché otázky na ceny, 

zvyky, duševní a tělesný 
stav klientů 

- umí použít čísla, údaje 

o množství, cenách i čase 
- dovede jednoduše popsat 

foto, místo, počasí,  

Spolupráce, 

ošetřovatelství, 
odborných předmětů, 

křesťanské etiky, 
občanské nauky  
 

 

5 
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Psaní: 

- umí ve formulářích vyplnit 

základní údaje o sobě a 
klientovi 

- umí napsat jednoduchý text 
na pohlednici, dopis, 
pozvánku  

- dovede napsat blahopřání 
- zvládne napsat několik 

jednoduchých vět o sobě 
- umí napsat stručný 

životopis 

- dovede napsat osobní dopis 

 Člověk a svět práce 

4 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Porozumění a poslech: 
-  rozumí větám a často 

používaným slovům 
z oblastí, k nimž má 
bezprostřední osobní vztah 

( já, odborná praxe, rodina, 
nakupování) 

- je schopen postihnout 
hlavní smysl krátkých 
a jasných sdělení 

a oznámení, 
- umí předpokládat ve 

slyšeném textu, 
- dovede v poslechu najít 

specifickou informaci 

Jazykové prostředky 

a funkce: 

▪ Gramatika: Succes Pre-Int. 
1. - 7. lekce 
- přítomný čas prostý 

a průběhový 
- tázací dovětky 

- vyjádření budoucnosti 
pomocí „going to“ 
a přítomného času 

průběhového 
- minulý čas prostý 

- „used to“ pro opakování 
děje  

- minulý čas průběhový 

- stupňování přídavných jmen 
- vztažná zájmena 

- počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména 

- výrazy označující množství 

- budoucnost za použití „will 
a going to“ 

- první kondicionál 

▪ Slohové postupy:  
- email, dopis, vzkaz 

▪ Tematické okruhy: 1. - 7. 

lekce 
- národnosti, identita 
- cestování 
- charita 

- škola, vzdělávací systém 
- hudba a literatura 

- bydlení 
- jídlo a pití, restaurace 
- věda a technologie 

- životní prostředí 

▪ Odborné tematické 

okruhy (min. 3hodiny) 

Slovní zásoba – odbornosti 
sociálně správní 

a veřejnosprávní  

Člověk a životní 

prostředí 
2 

Čtení: 

- je schopný číst krátké, 
jednoduché texty, hodnotí 

nejdůležitější informace 
z písemných zpráv 
a novinových článků, 

v nichž se ve velké míře 
objevují čísla, jména, 

obrázky a nadpisy, 
- rozumí jednoduchým 

návodům 

, vyhledávání 
obsáhlejších 

informací přes 
internet,  

3 

Mluvení 

- domluví se při provádění 
rutinních úkolů 

vyžadujících výměnu 
informací o známých 

tématech a činnostech 
- umí se omluvit a reagovat 

na omluvu, orientovat se ve 

městě pomocí plánu 
a vysvětlit cestu 

- umí žádat o dovolení 
a reagovat 

- dovede vyjadřovat 

prognózy, 
- popíše situaci klienta 

a jednoduše vysvětlí jeho 
možnosti a omezení 

Metody zaměřené na 

komunikaci 
 
Spolupráce 

s  odborných 
předmětů, křesťanské 

etiky, občanské nauky 
 
 

10 
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Psaní: 

- umí v jednoduchých větách 

popsat události ze svého 
každodenního života 

- ve formulářích umí vyplnit 
údaje o sobě, o svém 
vzdělání, zájmech 

a zvláštních znalostech 
- umí napsat neformální e-

maily 
- dovede zformulovat vlastní 

myšlenky  

- umí psát osobní dopisy 
popisující zážitky a dojmy 

(např. napsat text o os. 
vzpomínkách) 

- umí napsat dotazník 

- dovede napsat popis 

▪ Tematické okruhy: 
 1. - 7. lekce 

- národnosti, identita 
- cestování 

- charita 
- škola, vzdělávací systém 
- hudba a literatura 

- bydlení 
- jídlo 

- jídlo a pití, restaurace 
- věda a technologie 
- životní prostředí 

 
 

Člověk a svět práce 5 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Porozumění a poslech: 
- rozumí větám a často 

používaným slovům 
z oblastí, k nimž má vztah 
v každodenním životě 

- postihuje hlavní smysl 
sdělení a oznámení 

- dovede najít specifickou 
informaci v poslechu 

- popíše každodenní události 

z oblasti profese 

Jazykové prostředky 

a funkce: 

▪ Gramatika:  

Success Pre-Int- 8.-14. lekce 
- vazba sloves s infinitivem a 

gerundiem 
- předpřítomný čas prostý 

a minulý čas prostý 
- nepřímá řeč 
- tázací dovětky 

- předpřítomný čas prostý 
a průběhový 

- „used to“ pro minulý 
opakující se děj 

- způsobová slovesa 

- vyjadřování budoucnosti 
různými způsoby 

▪ Slohové postupy:  
- osobní dopis 
- inzerát, email 

- vzkazy 

▪ Tematické okruhy:  

8. - 14. lekce 
- zaměstnání 
- rodina, mezilidské vztahy 

- média 
- kriminalita, zákony 

- film a filmové umění 
- sport, zdravý životní styl 

▪ Odborné tematické 

okruhy (min. 3 hodiny) 

- multikulturní přístup a jeho 

rizika,  
- etický přístup ke klientům 

a jejich práva,  

- sociálněsprávní 
a veřejnoprávní 

terminologie  
-  texty na úrovni B1/B2 

Člověk a svět práce 

 
Metody zaměřené na 
komunikaci 

 
 

Interaktivní výuka, 
internet, vyhledávání 
obsáhlejších 

informací na 
všeobecná a odborná 

témata 

4 

Čtení: 

- je schopen číst krátké, 

jednoduché texty 
- vyslovuje srozumitelně 

- rozumí jednoduchým 
návodům  
poradí si s neznámými 

slovy ve čteném textu 

3 

Mluvení: 

- domluví se při provádění 

rutinních úkolů vyžadující 
jednoduchou a přímou 
výměnu informací 

o známých tématech 
a činnostech 

- zvládne jednoduchý 
přijímací pohovor 

- umí vyjádřit souhlas 

a nesouhlas 
- umí dát a žádat o radu 

- hovoří o svých plánech, 
záměrech, ambicích 

8 
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Psaní 

- ve formuláři umí vyplnit 

údaje o sobě, o svém 
vzdělání, zájmech  

- dovede napsat žádost 
o zaměstnání, napsat, 
krátkou zprávu, dělat si 

poznámky 

 

Reálie a každodenní 
život v anglofonní 
zemi 

Příprava pro maturitní 
zkoušky 

5 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Porozumění a poslech: 
- rozumí uspokojivě větám a 

často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má vztah 
v každodenním životě 

- postihuje hlavní smysl 
sdělení a oznámení 

- umí shrnout hlavní 

myšlenku 
- dovede najít specifickou 

informaci v poslechu 
- popíše každodenní události 

z oblasti profese 

Jazykové prostředky 

a funkce: 

▪ Gramatika:  

Success Pre-Int- 8.- 14. lekce 

Prohloubení, doplnění a 

opakování gramatiky, 
zejména 
- vazba sloves s infinitivem a 

gerundiem 
- předpřítomný čas prostý 

a minulý čas prostý 
- trpný rod, předminulý čas 
- členy 

- nepřímá řeč 
- druhý kondicionál 

- tázací dovětky 
- předpřítomný čas prostý 

a průběhový 

- „would, used to“ pro 
minulý opakující se děj 

- způsobová slovesa 
- vyjadřování budoucnosti 

různými způsoby 

▪ Slohové postupy:  
- formální a osobní dopis 

- inzerát, email 
- vzkazy 
- esej, životopis 

▪ Tematické okruhy:  

8. - 14. lekce 

- zaměstnání 
- rodina, mezilidské vztahy 
- média 

- kriminalita, zákony 
- film a filmové umění 

- sport, zdravý životní styl 
- Evropská unie, vláda  

▪  

Odborné tematické okruhy 

(min. 5 hodin) 

- multikulturní přístup a jeho 
rizika,  

Člověk a svět práce 

 
Metody zaměřené na 
komunikaci 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Interaktivní výuka, 
internet, vyhledávání 

obsáhlejších 
informací na 
všeobecná a odborná 

témata 

5 

Čtení: 

- je schopen číst krátké, 
jednoduché texty 

- vyslovuje srozumitelně 
- vyhodnotí nejdůležitější 

informace z písemných 

zpráv a novinových článků, 
v nichž se ve vysoké míře 

objevují čísla, jména, 
obrázky a nadpisy 

- rozumí jednoduchým 

návodům  
poradí si s neznámými 

slovy ve čteném textu 

5 

Mluvení: 

- domluví se při provádění 

rutinních úkolů vyžadující 
jednoduchou a přímou 
výměnu informací 

o známých tématech 
a činnostech 

- obecně umí komunikovat 
na probraná témata 

- zvládne jednoduchý 

přijímací pohovor 
- umí vyjádřit souhlas 

a nesouhlas 
- dovede referovat o tom, co 

druzí říkali  

- umí dát a žádat o radu 
- hovoří o svých plánech, 

záměrech, ambicích 

10 
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 - etický přístup ke klientům 
a jejich práva,  

- sociálněsprávní 
a veřejnoprávní 
terminologie  

 texty na úrovni B1/B2 

  

Psaní 

- ve formuláři umí vyplnit 
údaje o sobě, o svém 

vzdělání, zájmech 
a odborných znalostech 

- dovede napsat žádost 
o zaměstnání, napsat 
inzerát, životopis, formální 

a neformální dopis, krátkou 
zprávu, dělat si poznámky 

- umí napsat krátký příběh a 
pracovní postup 

 

Anglicky mluvící 
země 
Reálie a každodenní 

život  
Příprava pro maturitní 

zkoušky v základní 
úrovni B1/B2 

10 
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název předmětu:  Dějepis 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
20 10 0 0 0 30 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Cílem vyučovacího předmětu je připravit žáky pro výchovnou 

a zájmovou činnost s klienty, naučit je porozumět své současnosti 
prostřednictvím dějin. Dalším cílem je též naučit žáky připravovat 

a realizovat různé výchovné a volnočasové činnosti – exkurze po 
památkách naší vlasti – ve spolupráci s dalšími předměty. 
Předmět rozvíjí osobnostní vlastnosti, postoje a návyky potřebné pro 

práci se sociálními klienty různého věku a zdravotního stavu. Dále 
kultivuje politické, sociální, právní a ekonomické vědomí žáků. 

Charakteristika 
učiva: 

Tematické celky z dějin pravěku, starověku a středověku, raný novověk 

a 19.století jsou obsahem učiva v 1. ročníku. . Poznatky o společnosti 
20.století, vývoji totalitních režimů a válečných konfliktů jsou obsahem 

učiva 2. ročníku 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 
a preferencí: 

Cílem je usilovat o to, aby žáci chápali výchovu a vzdělávání (včetně 
celoživotního) jako důležité hodnoty z hlediska individuálního 
i celospolečenského. Měli by umět využívat svých společenskovědních 

vědomostí a dovedností v praktickém životě, při řešení problémů svých 
i klientů. Žáci si díky výuce dějepisu prohloubí kulturní vědomí 

a povědomí a uvědomí si důležitost národní identity i celoevropské 
integrity. 

Pojetí výuky: 

Výuka předmětu je převážně teoretická s maximálním využitím 
aktivizačních a názorně demonstračních metod, jako jsou například 

videoprogramy s pracovními listy. Žáci se též učí pracovat s mapami 
a orientovat se tak nejen v čase, ale i v prostoru. Zařazována budou 

i praktická cvičení, ve kterých žáci budou připravovat a realizovat 
aktivizační a volnočasové činnosti, a to jak individuálně, tak ve 
skupinách. Přínosem budou exkurze. 

Vhodné je např. využívat dosavadních zkušeností žáků, vést je ke 
kritickému myšlení, diskuzi, analýze a syntéze, využívat problémové 

a projektové vyučování, aplikovat teoretické poznatky v praktických 
cvičeních – především v součinnosti s muzei, samostatně pracovat 
s literaturou, audiovizuální techniky, připravovat individuálně či ve 

skupinách aktivizační a volnočasové programy s různou délkou trvání, 
pracovat s didaktickou a audiovizuální technikou. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy. Při 

hodnocení je třeba se zaměřit na hloubku porozumění látce, schopnost 
aplikace učiva, schopnost využívání mezipředmětových vztahů, aktivitu 
žáka, schopnosti kritického myšlení, analýzy a syntézy, schopnosti 

samostatné i skupinové práce při projektech, schopnosti pracovat se 
zdroji informací, organizační schopnosti a pracovní návyky při 

aktivizačních a volnočasových činnostech, aktivní účast v diskuzi. 
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Metody hodnocení: písemné testy, ústní zkoušení, příprava a prezentace 
výsledků práce, praktické předvedení výchovné činnosti, 

sebehodnocení, hodnocení druhým žákem (při praktických cvičeních), 
celou skupinou – netýká se výsledné klasifikace. 

Přínos předmětu k 

rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Žáci jsou v rámci předmětu vedeni k tomu, aby si uvědomili význam 
výchovy, vzdělávání (včetně celoživotního). Je posilován jejich 

pozitivní vztah k učení. 
Klíčové kompetence: 

 efektivně pracovat s informacemi – vyhledávat důležité informace 
a využívat je, umět je kriticky hodnotit 

 rozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v ústní 
i písemné formě 

 komunikovat a diskutovat na odborné úrovni 

 formulovat a obhajovat své názory a postoje 

 objasnit (např. klientovi) důležité pojmy, zásady  

 argumentovat, vyjadřovat se logicky, zpracovávat texty s danou 

tematikou 

 analyzovat a řešit problémy 

 pracovat v týmu 

 zapojovat se do projektů 

 samostatně pracovat na aktivizačních a volnočasových činnostech 
pro klienty 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- objasní smysl poznávání 
dějin a uvědomí si obsah 

pojmu dějepis a jeho 
postavení mezi 
společensko-vědními obory 

I. Úvod do dějepisu 

- význam tohoto předmětu, 
způsoby poznávání 

minulosti  
 

exkurze do Muzea Hl. 

m. Prahy – účast na 
programu – seznámení 

s prací archeologů   

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP  

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí rozdělení epochy 
na základní periody, objasní 

význam neolitické revoluce 
a pochopí rozdíl ve vývoji 
středoevropského prostoru a 

oblastmi starověkých států 

II. Pravěk 

- periodizace a způsob života 
pravěkých lidí 

- srovnání střední Evropy se 
starověkými státy 

- práce s obrazovými 
materiály 

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

2 

Žák/žákyně: 

- zhodnotí kulturní přínos 

těchto oblastí 
- charakterizuje společné 

vývojové rysy 

III. Starověk 

- základní informace 

o významu 
mimoevropských 

starověkých států 

- práce s referáty 

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem městský stát 
- zhodnotí kulturní přínos 

(literatura, divadlo, 
olympijské hry) a životní 

styl v Řecku 
- charakterizuje římskou 

společnost a její složení 

- uvede příklady kulturního 
přínosu antiky pro Evropu 

IV. Antika 

- formy vlády v antickém 
Řecku 

- řecko-perské války 
a význam vlastenectví 

- válečné tažení Alexandra 
Velikého 

- složení římské společnosti a 

její vývoj 
- zánik starověkého Říma 

- význam kultury Řecka 
a Říma a jejich vzájemné 
srovnání 

- využití literárních 
textů, práce 

s odbornými texty, 
obrazovými 

materiály 
a s videoprogramy 

Občan v demokratické 

společnosti 
Člověk a ŽP 

Člověk a svět práce 
 

2 
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Žák/žákyně: 

- orientuje se s pomocí mapy 

v pohybu hlavních 
barbarských civilizací, 
dokáže určit rozsah 

a proměny evropských států 
i vývoj českého knížectví a 

později zemí Koruny české 
- charakterizuje a srovnává 

islámský a křesťanský svět 

- objasní vztah papežství 
a císařství 

- vysvětlí vznik a vývoj 
českého státu 

- charakterizuje středověkou 

kulturu a uvede příklady 
románského i gotického 

umění 
- popíše základní změny 

v zemědělství,  

- objasní vznik a rychlý 
rozvoj měst 

- vysvětlí pojem reformace 

a popíše charakteristické 
rysy husitství a jeho 

význam pro vývoj českého 
státu 

V. Středověk 

- význam křesťanství pro 

vývoj Evropy 
- nový etnický obraz 

Evropy 

- první státní stabilní útvary 
- vznik islámu a jeho 

význam pro vývoj Evropy 
- formování střední Evropy 
- vztah církve a světské 

moci 
- vznik a rozvoj měst 

- středověký venkov 
- Přemyslovci 

a Lucemburkové na 

českém trůně 
- česká reformace 

- zásadní politické 
konflikty evropského 
středověku 

- práce s mapou, 
využití referátů, 

obrazových materiálů, 
videoprogramů 

- práce s odbornými 
texty 

- románské a gotické 

památky 
 

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

  4 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam objevů 
a zhodnotí jejich důsledky 

- objasní reformu církve 

a s pomocí mapy vysvětlí 
šíření reformace Evropou 

- porovná formy vlády 
v Anglii, Francii a v Rusku 

- objasní důsledky třicetileté 

války pro Evropu a české 
země 

- na příkladu památek popíše 
charakteristické rysy 
barokní kultury 

VI. Novověk 

- objevné plavby a jejich 
důsledky 

- evropská reformace 

- hospodářské 
a společenské změny 

v 16. a v 17. století 
- vyvrcholení 

náboženských a 

společenských konfliktů 
v Evropě – třicetiletá 

válka 
- evropský absolutismus 
- osvícenství a osvícenské 

reformy 
- barokní kultura a životní 

styl 

- exkurze do 
muzeálních expozic 

souvisících 
s probíraným tématem 
– práce s pracovními 

listy 
- videoprogramy, práce 

s mapou, odborným 
i beletristickým 
textem 

Člověk v občanské 
společnosti 

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

3 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí přínos americké 

revoluce pro další vývoj 
evropské společnosti 

- popíše základní revoluční 
změny ve Francii 

- charakterizuje 

napoleonskou dobu 
- vysvětlí závěry Vídeňského 

kongresu 
- popíše proces modernizace 

společnosti a změny ve 

výrobě i počínající 
demokratizaci společnosti  

- vysvětlí proces moderních 
národů jako jazykových 
společenství integrovaných 

vlasteneckým vědomím 
- určí s pomocí mapy 

mimoevropská ohniska 
koloniálních konfliktů 

VII. Novověk - 19.  století 

- vznik Spojených států 

amerických 
- Velká francouzská 

revoluce 
- napoleonské války  
- modernizace společnosti 

a rozvoj vědeckého 
poznání 

- vývoj Rakouska a 
českých zemí v rámci 
monarchie 

- revoluce 1848 
- sjednocení Německa 

a Itálie 
- kolonialismus 
 

- práce s mapou, 
s videozáznamy, 

s beletrií i odbornými 
texty 

- doporučení 

individuální návštěvy 
muzeálních expozic – 

práce s pracovními 
listy 

- propojení v rámci 

mezioborových 
vztahů především 

s literaturou 

Člověk v občanské 
společnosti 

Člověk a svět práce, 
Člověk a ŽP 

6 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

 
I. Úvod do studia dějepisu 

3. ročníku  

- opakování 2. ročníku 

 
1 

Žák/žákyně: 

- objasní základní aspekty 

tohoto dějinného konfliktu 
- vyhledá v dobových 

dokumentech důležité 

poznatky o zahraničním 
i domácím odboji  

- rozebere základní 
doporučení mírové 
konference ve Versailles 

- objasní význam 
Společnosti národů pro 

Evropu 1. poloviny 
20. století 

- použije informace 

z legionářské literatury 
o občanské válce v Rusku 
k objasnění situace 

- zdůvodní význam Malé 
dohody 

- rozebere politický systém 
ČSR a jeho proměny 
v souvislosti 

s hospodářskou krizí 
i nástupem fašismu 

II. Novověk - 20. století  
- příčiny a důsledky 

1. světové války 
- české země v období 

1. světové války – 

zahraniční i domácí odboj 
- mírová konference ve 

Versailles 
- Společnost národů 
- občanská válka v Rusku 

- Malá dohoda 
- politický systém ČSR 

- hospodářská krize v USA 
a její dopad na Evropu, 
především na 

Československo 
- fašismus a jeho vliv na 

vývoj ČSR 

- práce s dobovým 

tiskem, s odbornými 
texty 

- návštěva zajímavých 

expozic vážících se 
k tématům 

- opakování 
a prohlubování 
informací 

- prezentace 
seminárních prací, 
jejich obhajoba 

- spolupráce 
s vyučujícími ZSV 

Člověk v občanské 
společnosti 
Člověk a svět práce 

Člověk a ŽP 

3 
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Žák/žákyně: 

- rozebere stalinismus jako 
totalitní režim 

- objasní významné změny 
v politickém uspořádání 

světa po 1.světové válce 
- uvede souvislosti mezi 

mezinárodními vztahy 

v 30. letech 20. století 
a dočasnou likvidací ČSR 

- vysvětlí cíle válčících stran 
ve druhé světové válce, její 
totalitní charakter a její 

výsledky, 
- popíše válečné zločiny 

včetně holocaustu 
- interpretuje dobové 

dokumenty k odboji 

československého lidu 
u nás i v zahraničí 

- objasní uspořádání světa 
po druhé světové válce 
a jeho důsledky pro 

Československo 
- popíše norimberský soudní 

proces 

III. Novověk – 20. století  

- stalinismus – 
kolektivizace 

zemědělství, soudní 
procesy, gulagy 

- Asie ve 20. a 30. letech 
20. století 

- Mnichovská dohoda – 

problematika Sudet 
- obsazení Československa 

- druhá světová válka – na 
východě, v Tichomoří, 
v Africe, otevření fronty 

v západní Evropě 
-  poválečné uspořádání 

světa 
- zahraniční odboj 

a domácí odboj 

Čechoslováků za 2. 
světové války 

- norimberský soudní 
proces s válečnými 
zločinci 

 

- práce s dobovými 
materiály - 

odbornými texty, 
obrazovými 

dokumenty, 
s videozáznamy 

- rozbor dobového 

tisku 
- doporučení 

individuální návštěvy 
míst spojených 
s probíranou 

tematikou 
- spolupráce 

s vyučujícími ZSV 

Člověk v občanské 
společnosti 

Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

3 

Žák/žákyně: 

- popíše projevy a důsledky 
studené války 

- zdůvodní dekolonizaci 
a objasní problémy třetího 

světa 
- vysvětlí rozpad sovětského 

bloku 

- objasní přechod ve světě 
od politického 

antagonismu k politickému 
sbližování 

- představí ohniska sporů ve 

světě, které vyústily ve 
válečné konflikty 

- načrtne situaci na Blízkém 
Východě 

- popíše situaci 

v poválečném vývoji Asie 
- představí na 

nejdůležitějších bodech 
poválečný vývoj Českého 
státu 

IV. Novověk -20. století 

- studená válka 
a Marshallův plán 

- válka na Korejském 
poloostrově 

- válka ve Vietnamu 
- Karibská krize 
- berlínská zeď 

- rok 1968 v Evropě 
- Konference o bezpečnosti 

a spolupráci v Evropě 
v Helsinkách v roce 1975 

- politika sbližování – 

M. S. Gorbačov 
- Izrael a Palestina 

- vývoj poválečné Číny 
- rozpad Sovětského svazu, 

rozpad Jugoslávie 

- válka v Perském zálivu 
- vývoj Českého státu od 

roku 1948 do roku 1989 
- rozpad ČSFR a vytvoření 

ČR a SR 

- práce s dobovými 

texty, 
s videodokumenty, 
s mapami 

- spolupráce 
s vyučujícím ZSV 

Člověk v občanské 
společnosti 
Člověk a svět práce 

Člověk a ŽP 

3 
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- objasní příčiny vzniku 

Sametové revoluce 
- vysvětlí její přerod 

v demokratizaci 

společnosti 
- načrtne základní podmínky 

rozpadu Českého státu 
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název předmětu:  Základy společenských věd 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 20 10 0 0 30 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli obecné 

kompetence: využívat svých společenskovědních vědomostí 
a dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi a různými 
institucemi, při řešení praktických otázek svého politického filozoficko-

etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů 
právního a sociálního charakteru. 

Charakteristika 
učiva: 

Učební plán je přizpůsoben třicetihodinové dotaci. Seznamuje žáky 

s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit vědomí o společnosti. 
Spojují se zde dovednosti z mnoha oblastí lidského života. 

Měl by umožnit vytvoření a interpretaci vhodných názorů v souvislosti 
s orientací ve svých právech a povinnostech. Komunikace mezi 
jednotlivci je další složkou lidského života, jež se v tomto předmětu 

rozvíjí. Veškeré poznatky by měli u žáků podpořit národní cítění 
a z toho vyplývající občanská práva a povinnosti. 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 
a preferencí: 

Občanskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování 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, vystupovat proti korupci a kriminalitě, 
jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, respektovat lidská práva, 

jednat odpovědně a solidárně, kriticky posuzovat skutečnost kolem 
sebe, nenechat se manipulovat, uznávat, že lidský život je vysokou 
hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej, na základě vlastní 

identity ctít identitu jiných lidí, oprostit se od intolerance, rasismu, 
etnické, náboženské či jiné nesnášenlivosti, cílevědomě zlepšovat 

a chránit životní prostředí, vážit si hodnot lidské práce, 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. 

Pojetí výuky: 

Výuka má podněcovat žáky k tomu, aby dokázali adekvátním způsobem 

vyjadřovat své myšlenky a názory. 
Součástí vzdělávání je nejen osvojení vědomostí a dovedností, ale 

i metod, které vedou k dalšímu získávání poznatků v systému 
celoživotního vzdělávání. Ve výuce jsou používány formy a metody 
jako rozhovor, diskuse, práce s textem, s audiovizuální technikou. 

Metody směřují k osobnostně-sociálnímu rozvoji, k utváření vlastního 
názoru a kritického pohledu na svět. Ve výuce se pracuje s verbálním 

a ikonickým textem. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Hodnocení výsledků žáka vychází z klasifikačního řádu. Ke kontrole 
vědomostí a dovedností slouží různé formy písemného zkoušení, 
samostatné práce. 

Důraz bude kladen na hloubku porozumění poznatkům, schopnost je 
aplikovat při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost 

práce s texty, samostatnost úsudku a schopnost výstižně formulovat 
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myšlenky, argumentovat, diskutovat. 

Součástí hodnocení bude i sebehodnocení, kdy žáci budou sami 
hodnotit dosaženou úroveň svých znalostí.  

Přínos předmětu k 

rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k učení tzn. mít pozitivní vztah k osvojování si poznatků 

a motivaci k dalšímu vzdělávání, ovládat techniky učení a využívat 
různé informační zdroje 

 kompetence k řešení problémů tzn. využívat svých 
společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve 

styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických 
otázek svého polického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení 

a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru 

 kompetence komunikativní tzn. komunikovat a diskutovat na 
odborné úrovni, formulovat a obhajovat své názory a postoje, 

dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii 
v písemné a ústní formě, formulovat věcně, pojmově a formálně 

správně své názory na sociální, politické, praktické, ekonomické 
a etické otázky, náležitě je podložit argumenty 

 kompetence personální a sociální tzn. vážit si hodnot lidské práce, 

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

 občanské kompetence a kulturní povědomí tzn. jednat odpovědně 
ve vlastním a veřejném zájmu v souladu s morálními principy 

a respektováním práv a osobnosti člověka, preferovat demokratické 
hodnoty a přístupy před nedemokratickými, respektovat lidská práva 

 kompetence k pracovnímu uplatnění tzn. mít odpovědný postoj ke 
vzdělávání 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s  informacemi 
tzn. vyhledávat informace, efektivně s nimi pracovat, kriticky je 
vyhodnocovat a odpovědně je uplatňovat 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v podmínkách 

vzniku společnosti 
- dokáže popsat hlavní typy 

společenského rozvrstvení  
 

Člověk v lidském 

společenství 

- podmínky existence 
společnosti 

- společnost tradiční 
a moderní společenská 
struktura 

 

10 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje demokracii 
a objasní, jak funguje 

a jaké má problémy 
korupce, kriminalita apod.) 

- objasní význam práv 
a svobod a obhájí ohrožená 
lidská práva 

- charakterizuje současný 
český politický systém 

- objasní funkci politických 

stran a svobodných voleb 
- vysvětlí, jaké projevy je 

možné nazvat politickým 
radikalismem nebo 
extremismem 

 

Člověk jako občan 

- základní hodnoty a principy 
demokracie  

- lidská práva, práva dětí 
- stát (obecně), charakteristika 

českého státu 
- státní občanství 
- česká ústava, politický 

systém ČR 
- politika, politické ideologie 
- politické strany 

- volební systémy a volby 
- politický radikalismus 

a extremismus 
- teror, terorismus 
- občanská participace, 

občanská společnost 
- občanské ctnosti 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Informační 
a komunikační 
technologie 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje fašismus 
a nacismus 

- objasní uspořádání světa po 
2. světové válce a důsledky 
pro Československo 

- popíše projevy a důsledky 
studené války 

- charakterizuje 
komunistický režim v ČSR 

- popíše vývoj ve vyspělých 

demokraciích a vývoj 
evropské integrace 

- vysvětlí rozpad sovětského 
bloku 

- pochopí proces za 

prosazování demokracie  
uvede významné mezníky 

a osobnosti tohoto období 

Moderní dějiny 20. století 

- autoritativní a totalitní 
režimy, nacismus 

- druhá světová válka 
- Československo za války 
- válečné zločiny, včetně 

holocaustu 
- vývoj po 2. světové válce 

u nás a ve světě 
- charakteristika 50. let  

20. století 

- 60. léta, význam roku 1968 
- 70. a 80. léta – normalizace 

- sametová revoluce, vznik 
ČR a SR 

 

Člověk 

v demokratické 
společnosti 

 

10 
 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 

 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

 Základy společenských věd 69 

3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- vymezí formy mezinárodní 

pomoci a spolupráce 
- rozpozná hlavní 

mezinárodní organizace 
(OSN, NATO, EU, Rada 
Evropy) 

- určí jejich cíle a strukturu  
- identifikuje základní 

svobody EU 
- rozpozná členské země EU 
- orientuje se v dopadech 

začlenění ČR do EU 
a schengenského prostoru 

- orientuje se v hlavních 
globálních problémech 
současného světa 

- uvede, jak lze realizovat 
zásady udržitelného 

rozvoje v běžném životě 

Soudobý svět 

- Mezinárodní organizace 

- OSN, NATO, EU, Rada 
Evropy 

- začlenění ČR do 
sjednocené Evropy 

- globální problémy 

současného světa 
Člověk 
v demokratické 

společnosti 
 

Člověk a ŽP 

4 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí základní otázky 
filozofie 

- orientuje se ve vývoji 
světové filozofie  

Člověk a svět – praktická 

filozofie 
- základní otázky filozofie 

- vývoj světové filozofie 
a její hlavní představitelé 

Člověk 
v demokratické 
společnosti 

Člověk a ŽP 
Člověk a svět práce 

6 
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název předmětu:  Křesťanská nauka  
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 

počet hodin: 10 10 10 10 10 50 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
vyučovacího 

předmětu: 

Vzdělávat a kultivovat žáka/kyni všestranně, aby měl/la dobré povědomí 
o biblickém základu křesťanské víry. Podávat informace o Církvi 

v historickém i současném kontextu, křesťanství rozvíjet na principu lásky, 
křesťanské pomoci, svobody myšlení a projevu, tolerance a solidarity, 
odpovědnosti v životě osobním, občanském i profesním. Respektovat 

svobodu jednotlivých žáků ve vztahu k náboženské víře a současně nabízet 
orientaci a rozvoj v základní nauce římskokatolického náboženství 

v ekumenickém duchu. 

Charakteristika 

učiva: 

Předmět Křesťanská nauka je začleněn do oblasti společenskovědního 
vzdělávání. Je vymezen jako povinná součást vzdělávacího programu 
církevní školy.  

Výuka se zaměřuje se na následující nosné části: 

1. ročník: Úvod do křesťanství I. 

Náboženství - úvod, Bible – praktické využití v životě každého člověka, 
rozbor vybraných biblických textů, základní seznámení s křesťanstvím – 
nauka a principy víry. Dekalog v pozadí historickém, biblickém, právním, 

společenském, psychologickém, závaznost jako křesťanské mravní normy. 
2. ročník: Úvod do křesťanství II. 

Seznámení s dějinami spásy ve SZ a NZ, křesťanství – nauka a principy 
víry, historie křesťanství, křesťanské církve. Katolická církev a příklady 
svatosti.  

3. ročník: Základy křesťanské etiky  
Vztah filozofické a teologické etiky se zaměřením na pravidla správného 

jednání, svědomí, ctnosti, neřesti, vášně, důležitost spolupůsobení Ducha 
svatého, ideál a jeho uskutečňování. 
4. ročník: Úvod do křesťanství III. 

Svátosti – přehled sedmi křesťanských svátostí v kontextu všeobecném 
a praktickém.  

5. ročník: Úvod do křesťanství IV. 
Základy praktické teologie – spirituální péče o vybrané /rizikové/ skupiny 
klientů se zaměřením např. na umírající a jejich rodiny, udělování svátostí 

klientům při výkonu pomáhající profese, aktuální problémy ve 
zdravotnické etice. Smysl života a lidské existence. 

Cíle vzdělávání v 
oblasti citů, postojů, 

hodnot a preferencí: 

Výuka křesťanské nauky směřuje k tomu, aby žáci formovali své postoje 

a charakterové vlastnosti s využitím křesťanské tradice, na principech 
křesťanství si tvořili hodnotový systém, kladli si otázky spojené s hledáním 
smyslu života a znali na ně odpovědi, pozitivně vnímali křesťanské svátky, 

slavnosti a tajemství transcedence, budovali pozitivní vztahy a postoje 
tolerance k lidem odlišných kultur, náboženství i názorového spektra. 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 

 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

 Křesťanská nauka 71 

Pojetí výuky: 

Povinný předmět v celkové hodinové dotaci 50 hodin během pětiletého 
studia. Po 10 hodinách v každém ročníku. Vyučovací hodina je 45 minut.  

Výuka se uskutečňuje v rámci hlavního vyučovacího času, předmět 
využívá možnosti projektové výuky.  

Součástí výuky je: návštěva kostela, účast na mši svaté nebo bohoslužbě 
slova 2-3x během školního roku, organizace adventního resp. vánočního 
programu nebo velikonočního programu a účast na těchto programech, 

účast na soutěžích a programech nabízených zřizovatelem nebo jiným 
církevním subjektem v rámci možnostem dálkového studia.  

Výuka je organicky propojena s oblastmi občanské nauky, základy 
společenských věd, historie a literatury. 

Hodnocení výsledků 

žáků: 

V naukové části je kladen důraz na správnost porozumění poznatkům, 
schopnost je aplikovat při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, 

samostatnost a dovednost práce s texty včetně textů biblických, dovednost 
výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a kultivovaně diskutovat. 

Projevení trvalejšího aktivního zájmu o předmět nebo projevy specifického 
způsobu plnění vzdělávání může vyučující odměnit pochvalou nebo jiným 
motivačním výchovným prostředkem, který se může také promítat 

v celkovém hodnocení.  

Přínos předmětu k 
rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových témat: 

Přispívá k rozvoji klíčových kompetencí: 

 kompetence k učení – umožňuje porozumět principům křesťanské 

nauky i praxe, při práci s informačními zdroji zejména biblickými texty, 
vědeckou literaturou, periodiky a internetem je žák veden k získání 

dovedností v porozumění, aplikaci, analýze, hodnocení i tvořivém 
přístupu ke křesťanství podle vlastního stupně vývoje 

 kompetence k řešení problémů - vzdělávání směřuje k aktivnímu 

využívání křesťanských principů v osobním i pracovním životě, 
k podporování ve svobodném a odpovědném přístupu k sobě, druhým 

lidem, ve společnosti, v přirozeném  světě i transcendentní rovině, 
k rozpoznání negativních projevů ve společnosti 

 komunikativní kompetence - vzdělávání směřuje k schopnosti umět 
vést kultivovaný dialog bez předsudků s ohledem na názory druhých lidí, 

se schopností umět svůj názor obhájit, správnému a uvědomělému 
používání teologických a biblických termínů. 

 personální a sociální kompetence  – vzdělávání směřuje k vyzdvižení 

člověka jako neopakovatelné a jedinečné bytosti, žáky motivuje k hledání 
smyslu života, k prosociálnímu chování a touze po životě s uplatněním 

křesťanských ideálů podle vlastních možností a potřeb 

 občanské kompetence a kulturní povědomí – vzdělávání směřuje 

k správnému chápání úlohy občana v demokratické a pluralitní 
společnosti s využitím znalosti židovsko-křesťanské tradice, o které se 
opírá kodex lidských práv, vytváříme prostor pro integraci náboženského 

rozměru života 

 kompetence pracovní, odborné  – vzdělávání má přispět k schopnosti 

plnit požadavky kladené na pracovníky v sociálních službách. Kořeny 
křesťanské tradice obsažené v evropské kultuře jsou neoddělitelnou 

součástí života uvědomělých i neuvědomělých postojů v oblasti 
spirituality, proto by absolventi církevní školy měli být všestranně 
vzdělanými odborníky i v této oblasti. 
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 kompetence spirituální – vzdělávání směřuje k podpoře člověka 

s vyvinutou duchovní základnou, který přijímá a snaží se řídit 
křesťanskými normami, jež jsou součástí evropské kultury. V hodinách 
křesťanské nauky i v neformálním plnění studijních cílů umožňuje 

poznání předmětu i prostředků k dosažení křesťanského ideálu, podle 
potřeby a vyspělosti každého jednotlivce toužit po dobru a realizovat je. 

Výuka tohoto předmětu vede k vnímání morálních hodnot a duchovního 
rozměru života, přispívá k celkovému kulturnímu rozhledu a povědomí a 
stává se integrální součástí kulturně společenského vývoje žákovy 

osobnosti. Výuka má přímou návaznost na širokou nabídku duchovních 
aktivit ve škole. Žáci mají možnost přirozeně rozvíjet svůj duchovní 

potenciál v hodinách křesťanské nauky i v rámci duchovního společenství 
ve škole. 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně:  

- chápe cíl výuky 

křesťanské nauky, 
potřebnost pro rozvoj své 

osobnosti a zejména 
v  kontextu odborném, 
ve vztahu kvalifikovaného 

pracovníka ve veřejné 
správě 

- definuje náboženství 
a jeho druhy 

- zaujme stanovisko na 

základě vlastní zkušenosti 
- projeví snahu o toleranci 

k nositelům jiného 
náboženského názoru 

- shrne co je ateizmus 

a rozebere jeho hlavní 
znaky a druhy 

- uvede argumenty pro 
pozitivní vliv náboženství 
na duchovní rozvoj 

člověka i společnosti 
- umí vyjmenovat 

jednotlivá náboženství, 
reprodukuje hlavní znaky  

Seznámení, funkce a obsah 

předmětu 

- cíle  
- doporučená literatura 

 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 

1 

1. Náboženství 

- monoteismus, polyteismus, 

panteismus 
- ateizmus  

- základní znaky a druhy sekt 
- religionistika - světová 

náboženství v historickém 

i současném kontextu /Čínské 
národní náboženství, 

Náboženství Japonska, Indické 
národní náboženství, 
Budhismus, Islám  

- Judaismus, Křesťanství  

Žák/žákyně:  

- zařadí knihy bible 

Starého a Nového zákona 
- shrne důležité informace 

pro překlady bible 
a rozšíření křesťanství 

- zaujme stanovisko na 

základě vlastních 
zkušeností 

a předložených informací 
- popíše na základě 

vybraných textů  

- podstatné znaky 
Judaismu a Křesťanství 

- umí používat zavedených 
zkratek 

- rozebere text na základě 

exegese 

2. Bible 

- podstata Judaismu 

a Křesťanství 
- knihy Starého a Nového 

zákona 
- historické pozadí 
- významné překlady 

- podrobnější rozbor vybraných 
textů 

 

1 
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Žák/žákyně:  

- vyhledá v 2. a 5. knize 

Mojžíšově text, který 
předkládá Dekalog 

- používá k orientaci 
v Bibli ustálených 
zkratek 

- reprodukuje vžité znění 
Desatera 

- vysvětlí jednotlivá 
přikázání, zdůvodní jejich 
opodstatnění a důležitost 

v životě jednotlivce i ve 
společnosti 

Dekalog 

- historické a biblické pozadí 

Desatera 
- závaznost Desatera jako 

křesťanské mravní normy 
v současnosti 

Využití textů Bible,  

Dt5,1-33   
 

Žák/žákyně:  

- porozumí podstatě víry 
v křesťanského Boha 

- rozliší víru v Boha 

a seznámí se s druhy 
a projevy  modlářství, 

věštění, magie a pověr 

3.  

1. přikázání 

- víra v Boha, modlitba 
- modlářství, okultizmus 

- věštění, magie, pověra  

Využití textu pro 
modlitbu Otče náš – 

Mt 6,9-13 
Lk11,2-4 

1 

 Žák/žákyně:  

- porozumí, aplikuje a 
analyzuje podstatu 

2. přikázání z pohledu 
historického, biblického 

i současného  

2. přikázání  

- zapřísahání, přísaha – 
svědecká, příslibná 

- slib - vznik, zánik  
Dt5,11 

Žák/žákyně:  

- uvede historické 

souvislosti se slavením 
a svěcením dne pro Boha 

- poukáže na důležitost 

3. přikázání pro zdravý 
rozvoj jednotlivce, 

společenství i společnosti 
- zaujme stanovisko 

k vlastní zkušenosti 

v rodině 
- prokáže snahu o 

pochopení a zcitlivění pro 
křesťanské slavnosti 
a svátky 

- prokáže znalost termínu 
dispens  

4. 

3. přikázání  

- starozákonní sobota, 
křesťanská neděle - využití 
v současném životě 

- slavení neděle a křesťanských 
svátků 

Ex20,8-11 1 
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Žák/žákyně:  

- porozumí termínu úcta, 

umí jej aplikovat na 
příkladech v kontextu 

úcta rodičům 
- rozebere jednotlivé formy 

rodiny, posoudí význam 

rodiny, zaujme 
stanovisko k vlastní 

zkušenosti v rodině 
- uvede souvislosti vztahů 

v rodině se vztahy v širší 

společnosti, v církvi  

5. 

4. přikázání  

- formy rodiny 
- význam a vlastnosti současné 

rodiny 
- povinnosti dětí k rodičům a 

rodičů k dětem 
Ex20,12 
 

Sir7,27-28 

1 

Žák/žákyně:  

- prokáže znalost 

biologických zákonů 
v souvislosti 
s neopakovatelnou 

jedinečností lidského 
individua, uvede 

argumenty proti a pro 
ochranu lidského života 
jakékoliv stupně vývoje 

a na jejich základě 
zaujme stanovisko, rozliší 

zabití, vraždu, motivy 
sebevraždy  

- najde pozitivní 

a negativní postoje 
k lidskému životu a jejich 

projevy ve společnosti  
- prokáže snahu 

o vyzdvižení hodnoty 

lidského života  

6. 

5. přikázání  

- zabití, vražda, sebevražda, 
poškozování vlastního zdraví 

- sebeobrana 

- trest smrti 
- válka  

- interrupce, eutanázie 

Text bible – SZ – 
Gn,4,1-16 

Kain a Ábel 
 

Text např. Wright, 
Životní problémy 
očima křesťanů  

 
Mt5,7 Boží 

milosrdenství 

1 

Žák/žákyně:  

- shrne základní principy 

partnerského vztahu 
muže a ženy 
v historickém 

i současném kontextu 
a zaujme k nim žádoucí 

stanovisko 
- zaujme stanovisko na 

základě vlastních 

zkušeností 
k předloženým modelům 

chování 
- srovná je, uvede 

argumenty pro ztotožnění 

se s ideálem lásky podle 
biblického textu 

- pokusí se přijmout ideál 

7. 

6. přikázání  

- starozákonní a novozákonní 
chápání sexuality ve vztahu 
muže a ženy 

- vystupování člověka jako 
osoby ve vztazích muže a ženy 

- znásilnění 
- homosexualita 
- ideál lásky  

Ex 20,14  Dt5,18     
Dt23,7  Ex  22,18     
Lv 19,29  

 
NZ 1Kr 13,1-13 

Láska nejvyšším 
darem 
1Kor3,16 

1Kor 6,9 

1 
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lásky i pro jiné vztahy 
v širším kontextu  

Žák/žákyně:  

- shrne a rozliší typy 

majetku podle daných 
kritérií v historickém 
i současném kontextu 

- rozebere tajné 
odškodnění a restituci, 

uvede argumenty pro 
ochranu majetku svého 
i cizího 

- projeví snahu o pochopení 
žádoucí pomoci člověku 

v chudobě 
- zaujme stanovisko 

k vlastní zkušenosti 

s majetkem  

8. 

7. přikázání  

- majetek ve Starém a Novém 
zákoně 

- majetek existenčně nutný 

- majetek přiměřený stavu 
- majetek nadbytečný 

- tajné odškodnění 
- restituce  

Projekt Adopce na 

dálku, dle možnosti 
návštěva Charity – 
oblastního centra 

Praha 2, Londýnská 
44 

Dt7,6 
Lv27,30 
Lk14 

1 

Žák/žákyně:  

- prokáže porozumění 

pojmu pravda podle 
různých kritérií, zdůvodní 
žádoucí postoje 

- rozliší na příkladech 
druhy tajemství 

- zaujme stanovisko 
k nežádoucím projevům 
předloženým i na základě 

vlastních zkušeností  

9. 

8. přikázání 

- pravda 
- tajemství přirozené, slíbené, 

svěřené 

- nactiutrhání, pomluva, potupa 

Text např. Wright 

životní problémy 
očima křesťanů,  

 
1 

- na základě rozboru 
biblického textu uvede 

argumenty pro správnost 
úmyslu a postojů 

- projeví snahu o ztotožnění 

se s žádoucími modely 
chování  

10. 

9. přikázání  

- čistota srdce, opravdovost 
ducha 

- svobodné rozhodnutí 

Text bible např. SZ,  
2S11,1-27 
Davidův pád  

1 
- vyhledá a předloží 

žádoucí modely chování 
v životě svatých 

- zaujme stanovisko na 

základě vlastní 
zkušenosti 

- projeví snahu o ztotožnění 
se s žádoucími modely 
chování 

10. přikázání 

- ztotožnění se dobrem 
- odmítnutí zla 
- aplikace v praxi 

- opakování 
- liturgický rok 

Podklady učiva 

slouží 
k rozpracování 
školního projektu, 

zahrnují výjezdy 
a komplexní 

zpracování podle 
zadání 
v jednotlivých 

ročnících 
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2. ROČNÍK  

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 

náročnější formy a 
metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně 

- prokáže znalost 

biblických textů SZ 
vzhledem k dějinám 

spásy 
- shrne podstatu dějin 

spásy ve SZ  

1. Dějiny spásy 

- Stvoření světa, stvoření a pád 

člověka (už v osnovách je 
v předešlém bloku),  Noe – 

Smlouva s lidstvem 
- Abrahám – Smlouva s 

Izraelem, Izák, Jákob, Josef 

- Mojžíš a exodus – Smlouva na 
Sinaji 

- David a Šalamoun – 1. chrám 
– věrnost a nevěrnost 
Hospodinu 

- Babylonské zajetí – návrat 
a 2. chrám - Proroci – příslib 

Mesiáše 

Texty Bible SZ 
 

3 

Žák/žákyně 

- prokáže znalost 
biblických textů NZ 

vzhledem k dějinám 
spásy 

- zaujme stanovisko 
k důležitosti postavy 
Ježíše Krista 

- shrne podstatu dějin 
spásy ve NZ 

- najde souvislosti 
starozákonních 
a novozákonních 

událostí dějin spásy  

2. Příběh Ježíše Krista 

- Jan Křtitel – poslední prorok 
Starého zákona, ohlašovatel 

příchodu Mesiáše 
- Narození Ježíše Krista - 

Obětování Páně ve Chrámu – 
zjevení Páně Židům, Příchod 
mudrců – zjevení Páně 

ostatním národům 
- Ježíšova veřejná činnost – 

povolání učedníků - hlásání 
radostné zvěsti  

- Ukřižování a zmrtvýchvstání 

Ježíše Krista – nová smlouva 
- Seslání Ducha sv. – počátek 

církve 
- Završení na konci věků – 

Zjevení Janovo 

Texty Bible NZ 
 

2 

Žák/žákyně:  

- popíše všechny 
podstatné znaky 

křesťanství na základě 
křesťanského vyznání 

víry 
- uvede argumenty pro 

přínos křesťanství 

v evropské kultuře i v 
celosvětovém měřítku 

-  zaujme stanovisko 
k přínosu křesťanství 
jednotlivci 

3. Křesťanství 

- nauka a principy víry 
- podrobné seznámení 

s Vyznáním víry 

 1 
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- posoudí zejména 
křesťanský pohled na 

stvoření světa, 
zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista a vykoupení, 
existenci posmrtného 
života 

 

  

Žák/žákyně:  

- popíše vývoj křesťanství 
se zaměřením na důležité 

historické mezníky, 
důležité události 

- zařadí letopočtem nebo 

alespoň stoletím 
- najde souvislosti mezi 

historickým vývojem 
a současností se 
zaměřením na evropskou 

křesťanskou tradici 
- uvede argumenty pro 

přínos křesťanství 
v evropské a celosvětové 
kultuře  

4. Historie křesťanství  

- prvotní církev 
- pronásledování křesťanů 

- šíření křesťanství 
- rozvoj a rozmach křesťanství 
- schizma 

- novodobé pronásledování 
křesťanů 

- současnost  

Texty Bible NZ, 
Skutky apoštolů, 

Listy Korinťanům, 
Židům, Římanům 

 
2 

 
 

Žák/žákyně 

- rozpozná křesťanské 
církve a náboženské 

společnosti od sekt 
- shrne podstatu a rozdíly 

křesťanských církví 

- objasní hierarchii 
v uspořádání zejména 

Katolické církve 
a ostatních křesťanských 
církví 

- zdůvodní podstatu a 
význam ekumenizmu 

5. Křesťanské církve 

- přehled křesťanských církví 
- rozdíly, příklady 

náboženských společnosti 
- hierarchie v Katolické církvi 
- ekumenizmus   

 

Příprava pracovních 
přehledů za pomoci 

internetu – 
skupinová práce 

1 

Žák/žákyně:  

prokáže znalost života 
svatých a jejich význam 

příkladu svatosti pro 
současnost 

6. Katolická církev a příklady 

svatosti.  
- světci významní pro naši 

historii a současnost 
(sv. Jan Pavel II., sv. Zdislava, 
sv. Jan XXIII, bl. Matka 

Tereza – dle vlastního výběru) 

 

2 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně:  

- shrne podstatu etiky 
a morálky 

- rozebere význam 

teologie a filozofie jako 
vědeckých disciplín  

- porozumí a analyzuje 
termíny etika a morálka 

1. Základy morální teologie 

- vztah teologické a filozofické 
etiky 

- pojem etika 

- pojem morálka 

 

1 

Žák/žákyně:  

- vysvětlí podstatu 
lidského skutku 

- posoudí uplatnění 

rozumu, vůle, svobody 
a motivu 

- na základě předložených 
informací a vlastní 
zkušenosti zaujme 

stanovisko  

2. Pravidla správného jednání 

- podstata lidského skutku 
- rozum a vůle 
- svoboda, motiv 

 

2 

Žák/žákyně:  

- shrne teoretické 

poznatky k danému 
tématu 

- využívá jich při rozboru 

aplikace v praxi 
- uvede argumenty, proč je 

žádoucí konat dobro 
a nekonat zlo 

- uvede argumenty 

k rozlišení dobra a zla 
- používá a rozebere 

termín vyšší dobro  

3. Hodnocení lidského skutku 

- svědomí, pojem, druhy 

- dobro, zlo 
- kompromis 
- princip dvojího účinku 

- epikie 

 

2 

Žák/žákyně:  

- rozliší ctnosti, neřesti 
a vášně podle 

předložených poznatků 
a kritérií 

- vytvoří na základě 
literární nebo filmové 
ukázky rozbor nositelů 

ctností 
- zaujme na základě 

předloženého materiálu 
a vlastních zkušeností 
stanovisko směřující 

4. Ctnosti 

- Platón, Aristoteles 
- kardinální, božské, mravní 

a sociální 
- Neřesti – pýcha, lenost, závist, 

hněv, lakota, nestřídmost, 
smilstvo 

- Vášně – láska, přátelství, 

nenávist, žárlivost 
- plody Ducha svatého  

 3 
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k posouzení objektivní 

reality 

- vysvětlí a rozebere 
podstatu plody Ducha 
svatého z křesťanského 

i morálního hlediska 
- uvede souvislosti 

s poznatky o ctnostech, 
neřestech a vášních 

 

  

Žák/žákyně:  

- použije poznatky 
z historického vývoje pro 
rozbor ideálu a jeho 

uskutečňování 
- posoudí hodnotový 

systém podle 
předložených kritérií 
a podle vlastních 

zkušeností 
- obhájí ideál a jeho nárok 

na existenci  

5. Ideál a jeho uskutečňování 

- hodnoty, hodnotový systém 
- priority 
- Sokrates, Platón, Aristoteles, 

Epikuros, Ježíš Kristus 

Filmová ukázka 
texty – otec Pio, 
Matka Tereza, 

Maxmilián Kolbe, 
Jan Palach, Milada 

Horáková, Jan Pavel 
II. 
Texty např. Bible, 

Platón – Obrana 
Sókratova, Faidón 

2 
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4. ROČNÍK  

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy a 

metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně:  

- zdůvodní význam 
křesťanských svátostí 
pro jednotlivce 

i společenství  

1. Svátosti  

- přehled sedmi křesťanských 
svátosti v kontextu 
všeobecném a praktickém 

vysvětlení pojmu křesťanská 
svátost a její podstata 

z všeobecného hlediska 

 

1 

Žák/žákyně:  

- vysvětlí důležitost 

svátosti křtu 
- popíše všechny 

náležitosti pro platné 

udělení svátosti za 
různých okolností  

2. Křest 

- vodou, nouze, krve 

- podstata 
- katechumenát 

 

2 

Žák/žákyně:  

- rozebere podstatu 
a formu jednotlivých 
svátostí 

- zdůvodní důležitost 
těchto svátostí pro život 

každého křesťana 
- u vybraných svátostí 

popíše jak postupovat při 

vyžádání přijetí těchto 
svátostí nemocnými 

a klienty  
- seznámí se s důležitým 

posláním duchovních 

osob 
- seznámí se významem 

svátostného manželství 
- uvědomí si důležitost 

udělování svátostí 

klientům 

3. Svátosti 

- svátost biřmování 
- eucharistie 
- svátost smíření 

- svátost pomazání nemocných 
- svátost manželství – podstata, 

forma 
- svěcení kněží - podstata, forma  

 

7 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 
náročnější formy a 

metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně:  

- rozliší specifika práce 
s jednotlivými skupinami 
klientů 

- uvede argumenty pro 
poskytování spirituální 

péče u vybraných klientů 
- uvědomí si důležitost 

duchovní podpory 

klientů a jejich 
rodinných příslušníků  

- rozliší duchovní potřeby 
klientů 

- zná křesťanskou 

eschatologii a uvědomuje 
si její význam pro 

křesťany i nekřesťany 

1. Základy praktické teologie  

- spirituální péče o vybrané typy 
klientů s ohledem na jejich 
zvláštnosti a potřeby /lidé 

se zdravotními, sociálními, 
morálními 

a osobními handicapy, 
příslušníci různých 
náboženství, příslušníci sekt, 

zastánci ezoterismu 
- doprovázení umírajících 

a jejich rodin, pastorační péče 
a její náboženský rozměr, 

- působení nemocničního 

kaplana  
 

 

5 

Žák/žákyně:  

- používá správné pojmy 
a definice k jednotlivým 

etickým problémům 
- vysvětlí jejich podstatu 

- rozebere souvislosti, 
pojmenuje podstatu 
etického problému 

- navrhuje řešení 
s vyzdvižením lidské 

důstojnosti a života 
člověka jako 
neopakovatelné 

jedinečné osoby 

2. Etické problémy z oblasti 

zdravotnické etiky 

- eugenika, eutanázie 

- interrupce 
- redukce, indukce 

- asistovaná reprodukce 
- klonování 
- transplantace 

- pojem pravdy 

 

4 

 Žák/žákyně:  

- uvede a obhájí 

argumenty pro lidský 
život jako nejvyšší 

hodnotu 
- uvede souvislosti mezi 

historickými modely 

pochopení smyslu života 
a současným hlediskem 

- rozebere Franklovu teorii 
smyslu života a uvede 
souvislosti s vlastním 

stanoviskem 

3. Smysl života a lidské 

existence 

- všeobecné hledisko 
- historie a současnost 

 

 

1 
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název předmětu:  Biologie a ekologie 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
20 10 0 0 0 30 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

vyučovacího 
předmětu: 

Vzdělávání v předmětu biologie by mělo splňovat dva hlavní cíle: 

Prvním z nich je poskytnout žákům komplexní pohled na existenci 
a vývoj živých organismů, umožnit pochopení základních projevů živé 
hmoty a procesů, které v ní probíhají. Tím se vytváří nezbytný obecný 

základ pro navazující odborné zdravotnické předměty. Druhým cílem je 
pochopení podstatných souvislostí vztahu člověka k přírodě a životnímu 

prostředí a v návaznosti na to pak formování jeho aktivních postojů 
k problémům souvisejících s udržitelným rozvojem.  
Naplněním těchto cílů biologické vzdělávání vytváří jakýsi spojovací 

článek mezi ostatními přírodovědnými předměty, jejichž znalosti jsou 
nezbytným předpokladem k pochopení principů a dějů probíhajících 

v živé i neživé přírodě, a všemi odbornými zdravotnickými předměty, 
které jsou konkrétní specifikací biologických dějů vztažených na život 
a péči o zdraví člověka. Biologie žákům současně poskytuje racionální 

zdůvodnění aktivních celospolečenských postojů k ekologii a globálním 
problémům světa. V tomto ohledu velmi úzce souvisí s některými 

společenskovědními předměty (především se základy společenských 
věd, ekonomií apod.). 

Charakteristika 
učiva: 

Předmět Biologie je zařazen do výuky v 1. ročníku (20 hodin), 
a v 2. ročníku (10 hodin), tj. 30 hodin celkem. Svým obsahem se řadí 

mezi přírodovědné předměty. Výuka je zaměřena na systematické 
rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků získaných 

v průběhu základního vzdělávání. 
Jednotlivé tematické celky jsou řazeny v logické návaznosti tak, aby 
zahrnovaly všechna témata zařazená do RVP a přitom byly splněny 

stanovené cíle předmětu. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět tvoří 
základ pro většinu navazujících odborných předmětů, musí být zařazen 

na úvod vzdělávání do prvního ročníku. Zde pak musí být hned 
po úvodu do předmětu obsaženo téma s nezbytnými základy biochemie. 
Bez základních znalostí těchto chemických látek nelze biologii na 

potřebné úrovni probírat. V dalším tematickém celku je poměrně 
podrobně probrána buňka, jako základní stavební a funkční jednotka 

živých soustav. V souvislosti s buňkou je naopak jen v nezbytně nutném 
rozsahu zařazeno učivo o vzniku života na Zemi a přehled systému 
živých organismů vč. člověka. V základech genetiky získají žáci 

základní přehled o principech tohoto oboru. V závěrečných tématech je 
v předmětu biologie zahrnuto osvojení nejdůležitějších poznatků 

z ekologie. Hlavní pozornost je přitom věnována pochopení dopadů 
civilizačních změn na životní podmínky člověka v souvislosti s jeho 
zdravím a udržitelným rozvojem. 
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Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka biologie směřuje k tomu, aby žáci byli ochotni klást si existenční 
otázky, hledat na ně odpovědi, vážili si života, zdraví, mentálních 
a duchovních hodnot, pochopili nutnost budování a udržování dobrého 

životního prostředí a snažili se je zachovat pro příští generace. 

Pojetí výuky: 

V průběhu výuky biologie žáci získávají celou řadu nových poznatků, 
osvojí si značné množství nových odborných biologických pojmů 

z obecné biologie. Prokazují porozumění vytvářením souvislostí mezi 
ději probíhajícími na molekulární nebo buněčné úrovni a procesy, které 
probíhají ve složitém organismu – v orgánech a orgánových soustavách 

člověka, v těle člověka (dýchání, metabolické procesy při zpracovávání 
a využívání živin, rozmnožování apod.). Osvojené poznatky z ekologie 

jsou schopni aplikovat k řešení aktuálních globálních nebo lokálních 
problémů. Žáci by měli umět hodnotit a používat různé zdroje informací 
a přiměřeně je prezentovat ostatním. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Ke zjištění dosažené úrovně osvojení vědomostí a dovedností 
jednotlivých žáků jsou využívány zejména různé formy ústního 
a písemného hodnocení.  

Žák je hodnocen především v těchto oblastech: pochopení a správné 
používání odborných biologických pojmů; chápání příčin a souvislostí 

mezi biologickými procesy; dovednost využívat poznatky ostatních 
přírodovědných předmětů (somatologie, chemie, matematika, fyzika 
a IKT); schopnost řešit učební a problémové úlohy; zvládnutí práce 

s odborným textem a dalšími zdroji informací; samostatné zpracování 
určité biologické problematiky.  

Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí 

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k učení – kladný vztah k učení a k získávání nových 
informací, učí se zpracovávat odborný text z odborných a populárně 

vědeckých periodik a nově získané poznatky prezentovat formou 
referátu, seminární práce, prezentace apod. 

 občanské kompetence – chápe význam životního prostředí pro 

člověka, a svůj podíl na jeho tvorbě, dokáže kriticky zhodnotit 
konzumní způsob života, umí jednat v duchu udržitelného rozvoje, 

uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život 
a spoluodpovědnost za zabezpečování ochrany života a zdraví 
ostatních lidí, aktivně se seznamuje s globálními problémy 

a možnostmi jejich řešení.  

 kompetence k řešení problémů - zjišťovat věrohodnost různých 

informačních zdrojů, získat aktuální informace nutné k řešení 
problému, navrhnout způsob řešení, ověřit jeho správnost. 

 komunikativní kompetence  - schopnost komunikovat v projevech 
mluvených a psaných na odborná témata, používat odbornou 

terminologii (orientace v textu, formulace vlastních myšlenek, 
získávání informací a práce s nimi apod.). 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s  informacemi – 

umí využívat IKT při vyhledávání nových informací z oboru, dokáže 
získané informace zprostředkovat ostatním formou prezentace. 
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Rozvíjená průřezová témata:  

 člověk a životní prostředí – toto téma je přímo obsahem výuky. 

 občan v demokratické společnosti – respektování práv osob se 

znevýhodněním (dědičné choroby, přenosné choroby, AIDS) 

 informační a komunikační technologie – zdokonalení schopnosti 

žáků efektivně využívat prostředky IKT k získávání informací 
a v běžném životě 

Rozvíjení mezipředmětových vztahů 

V předmětu se uplatňují velmi těsné mezipředmětové vztahy k chemii, 
fyzice a IKT. Poznatky z biologie jsou využívány ve všech odborných 

předmětech, ekologická témata jsou využívána především v základech 
společenských věd. 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

 Biologie a ekologie 86 

1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně  

- vysvětlí, čím se při studiu 
zabývá biologie, 

- rozdělí obory biologie 

podle předmětu studia, 
podle vlastností živých 

soustav, které zkoumá 
- vysvětlí přínos biologie pro 

vědu a praxi  

- jmenuje nejznámější 
biology a vysvětlí, kterými 

objevy přispěli k rozvoji 
biologie 

Úvod do studia biologie  

- předmět studia biologie, 
rozdělení biologických 
věd, vztah biologie 

k ostatním přírodním 
vědám 

- historie biologie 

 

2 

Žák/žákyně  

- popíše a vysvětlí základní 
znaky, které jsou společné 
všem živým organismům 

- charakterizuje zastoupení 
prvků v živých 
organismech a jejich 

význam pro živou hmotu 
- vysvětlí chemické složení 

a biochemické působení 
cukrů, tuků, bílkovin, 
nukleových kyselin, 

enzymů, hormonů, 
vitamínů 

Charakteristika a složení 

živých soustav 

- obecné znaky živé hmoty 
- biogenní prvky 

- cukry, tuky, bílkoviny 
(enzymy, hormony), 
vitamíny, nukleové 

kyseliny 
- syntéza bílkovin 

 

6 

Žák/žákyně  

- charakterizuje názory na 
vznik a vývoj života na 

Zemi  
- vysvětlí význam buněk 

a charakterizuje jejich 

jednotlivé části, vysvětlí 
rozdíly mezi jednotlivými 

typy buněk 
- popíše a vysvětlí transport 

látek do a z buňky  

- popíše a vysvětlí proces 
dýchání a fotosyntézy 

a zdůrazní jejich význam 
pro život organizmů 

- vysvětlí pojmy 

metabolizmus, autotrofie 
a heterotrofie 

Typy buněk 

- vznik a vývoj života na 
Zemi 

- objev buňky, buněčná 
teorie, buňka pro- a 
eukaryotická, rostlinná, 

živočišná a bakteriální 
- základní buněčné struktury, 

membránové systémy 
a transport látek přes 
membránu 

- endoplazmatické 
retikulum, Golgiho aparát 

a lysozómy 
- mitochondrie a plastidy, 

vakuoly, ribozomy 

- metabolismus buňky 
- jádro, buněčné dělení, 

Člověk a životní 
prostředí 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

6 
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- popíše a vysvětlí pojmy 

nepohlavní a pohlavní 
rozmnožování, mitóza, 
meióza, buněčný cyklus 

buněčný cyklus 

Žák/žákyně  

- popíše stavbu, vlastnosti, 
rozmnožování, a způsob 

života virů a bakterií 
- uvede některá virová 

a bakteriální onemocnění 

a možnosti prevence 
- uvědomí si význam rostlin 

v přírodě a pro člověka, 
význam fotosyntézy, má 
přehled o léčivých účincích 

některých rostlin 
- jmenuje, charakterizuje, 

zařadí do systému a popíše 
životní cyklus prvoků 
a parazitů , kteří způsobují 

onemocnění  

Rozmanitost organismů 

a jejich charakteristika 

- viry – význam pro člověka 

a přírodě 
- bakterie - význam pro 

člověka a v přírodě 

- základy systematiky, 
základní skupiny 

organismů a jejich 
charakteristika 

- prvoci a parazité člověka 

- přenosné choroby člověka  
- rozmnožování a vývin 

jedince 

Člověk a životní 
prostředí 

 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

6 
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2. ROČNÍK 

Žák/žákyně 

- vymezí genetiku jako vědní 
obor a její přínos pro vědu 

- vysvětlí pojmy gen, znak, 
genom, dominantní 

a recesivní alela genu 
- vysvětlí Mendlovy zákony 

týkající se dědičnosti 

jednoho a dvou znaků 
- vysvětlí dědičnost znaků 

vázaných na pohlaví a uvede 
příklady některých 
onemocnění, která se takto 

dědí 
- vysvětlí pojem mutace 

a jejich druhy 
- popíše, vysvětlí metody 

studia lidské dědičnosti – 

rodokmeny a studium 
dvojčat 

Dědičnost a proměnlivost – 

základy genetiky 

- základní genetické pojmy 

- monohybridismus, 
dihybridismus 

- dědičnost vázaná na pohlaví 
- mutace 
- genetika člověka, genetické 

vady člověka 
- příčiny proměnlivosti 

Člověk a svět práce 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

7 

Žák/žákyně: 

- chápe a vysvětlí pojmy 
populace, fytocenóza, 
zoocenóza, biocenóza, 

biotop, ekosystém, biosféra 
- objasní vliv biotických 

a abiotických podmínek 
prostředí na organizmy 

- vysvětlí potravní vztahy 

v ekosystému 
- uvede konkrétní příklad 

potravního řetězce 
- charakterizuje a uvede 

příklady biomů na Zemi 

2. Ekologie 

- základní ekologické pojmy 
- ekologické faktory prostředí 
- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a tok 
energie 

- typy krajiny 
Občan 

v demokratické 
společnosti  

3 
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název předmětu:  Chemie 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
15 0 0 0 0 15 

 

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
vyučovacího 

předmětu: 

Vyučovací předmět chemie je jedním z předmětů přírodovědného 
vzdělávání, navazuje na znalosti ze základní školy a přispívá s ostatními 
přírodovědnými předměty k vytvoření uceleného pohledu žáků na dění 

v živé i neživé přírodě. Umožňuje i pochopení dějů, které probíhají 
v živých organizmech, učí dovednostem při práci s chemickými látkami 

a při jejich likvidaci. Cílem chemického vzdělávání je poskytnout 
žákům soubor poznatků o chemických látkách, jevech, zákonitostech 
a vztazích mezi nimi, rozvíjet vědomosti a dovednosti využitelné 

v dalším vzdělávání, v odborné praxi i v občanském životě. 

Charakteristika 
učiva: 

Výuka probíhá v prvním ročníku celkem 15 hodin za studium. Učivo 
chemie navazuje na RVP základních škol, prohlubuje jej a jeho hlavním 

úkolem je přispět k pochopení učiva odborných předmětů studijního 
oboru. V části obecná chemie, v anorganické a organické chemii 

i v biochemii jsou zdůrazněny především poznatky z běžného života. 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka chemie směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat přírodovědných 
prostředků a dovedností v praktickém životě, komunikovat, vyhledávat 
a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko 

a využívat získané informace. Dále vede žáky, aby dokázali posoudit 
chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy. 

V neposlední řadě vede žáky, aby získali motivaci přispět k dodržování 
zásad trvale udržitelného rozvoje v občanském životě i v odborné 
pracovní činnosti a k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. 

Pojetí výuky: 

Výuka předmětu je teoretická. V hodinách jsou využívány demonstrace, 

názorné ukázky, modely a prezentace jednak získané na internetu, 
jednak vytvořené studenty a vyučujícími. Důraz musí být kladen 

především na osobní aktivitu a samostatnost při získávání poznatků. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Hlavním kritériem hodnocení žáků budou ústní zkoušky, písemné 
prověrky a osobní aktivita. Důraz bude kladen především na 
porozumění učivu, na schopnost žáka spojovat získané poznatky 

s ostatními přírodovědnými znalostmi a na jeho dovednosti tyto 
poznatky použít při řešení nových úkolů. Hlavní část klasifikace bude 

úroveň výstupních znalostí, tedy na úrovni pololetního testu. Musí 
obsahovat především základní učivo formou problémových úloh.  
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí 
a průřezových 

témat: 

Žáci by si měli osvojit schopnosti získávat informace z různých zdrojů, 
vytvářet prezentace pro veřejnost, řešit bezpečnostní problémy 
Využívání poznatků z různých předmětů přispívá k ucelenému pohledu 

na svět a jeho udržitelný rozvoj. Studium z různých zdrojů a řešení 
praktických problému ve skupinách přispívá k prohlubování sociálních 

a komunikačních kompetencí. 
Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence matematické – žák správně používá a převádí běžné 

jednotky ve vazbě k předmětu, čte různé formy grafického znázornění 
(rovnice, tabulky, grafy, schémata apod.), nachází vztahy a mezi jevy 

a předměty při řešení praktických úkolů, umí je popsat a využít pro 
dané řešení, aplikuje matematické postupy při řešení praktických 

chemických problémů a úkolů 

 kompetence využívat prostředky IKT a práce s informacemi – žák 
je schopen využít IKT při přípravě i v rámci výuky, pracovat s PC, 

získávat informace z ověřených zdrojů, využívat celosvětové sítě, 
pracovat s informacemi z různých zdrojů a na různých médiích 

s využitím prostředků IKT, uvědomovat si nutnost posuzovat 
rozdílnost věrohodnosti různých informačních zdrojů 

 kompetence komunikativní – žák je schopen vhodně prezentovat, 

argumentovat a obhajovat svá stanoviska, vyjadřovat se adekvátně 
komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, klást otázky, 

formulovat odpovědi, komunikovat s učitelem i mezi sebou vzájemně, 
správně se vyjadřovat, používat chemickou terminologii a symboliku, 

v ústním i písemném projevu respektovat zásady kultury projevu 
i chování, efektivně pracovat s informacemi 

 kompetence personální – žák je schopen se efektivně vzdělávat, 

přijímat nové poznatky, být schopen samostudia v oblasti svého 
působení, využívat všech informačních zdrojů při rozvoji svých 

vědomostí a dovedností, stanovovat si samostatně reálné cíle a priority 
svých osobních schopností, pracovní i zájmové orientace, efektivně 

využívat k vlastnímu rozvoji všech podnětů okolí, přijímat podněty 
jiných lidí, analyzovat je a adekvátně na ně reagovat, vytvářet úctu 
k živé i neživé přírodě, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšení 

životního prostředí 

 kompetence sociální – žák je schopen pracovat v týmu, aktivně jej 

spoluvytvářet a orientovat k řešení zadaných úkolů, budovat 
atmosféru založenou na vzájemné otevřené komunikace s cílem 
předcházet možným konfliktním situacím, předkládat a jasně 

formulovat vlastní podněty a návrhy, nezaujatě zvažovat náměty 
a podněty druhých, při řešení úkolů uplatňovat různé metody myšlení 

a myšlenkové operace, umět přesvědčit druhé vhodnou argumentací 
pro správné postupy, získat je k společnému řešení 
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Rozvíjená průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – zásady demokracie, svobodný 

projev, komunikace předcházející konfliktním situacím, vývoj 
společnosti, historie chemie, význam rozvoje chemických látek, 
atomové energie, ale i možnost jejich zneužití 

 člověk a životní prostředí – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
s chemickými látkami a výrobky, šetření surovinami i energií, 

alternativní zdroje energie, chemie a energetické zdroje (ropa, zemní 
plyn, uhlí, bioplyn, jaderné palivo), chemie a zemědělství (hnojiva 
a pesticidy), chemie v dopravě (benzíny, nafta, výfukové plyny), 

způsob ochrany přírody před negativními účinky chemizace 

 člověk a svět práce – identifikace a formulování vlastních priorit, 

práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání 
informací 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: biologie a ekologie, fyzika, 
matematika, informační a komunikační technologie, dějepis, český 
jazyk 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vymezení chemie jako vědy, 
chemické obory 

- dokáže porovnat fyzikální 

a chemické vlastnosti 
různých látek 

- rozliší známé látky podle 
jejich různých vlastností 

- rozpozná skupenství látek 

a jejich změny 

OBECNÁ CHEMIE 

1. Chemické látky, jejich 

rozdělení a jejich 

vlastnosti 

 

1 

Žák/žákyně: 

- popíše stavbu a složení 
atomu popíše vznik kationtu 

a aniontu z neutrálních 
atomů 

- rozlišuje pojmy atom, ion, 
molekula, prvek, izotop, 
nuklid, sloučenina a používá 

je ve správných 
souvislostech 

- dokáže pomocí PSP 
odvodit elektronovou 
strukturu atomů prvků 

- rozpozná základní 
radioaktivní přeměny 

2. Vnitřní stavba látek 

- atom, molekula, ion 
- atomové jádro 

- elektronový obal atomu 
- radioaktivita 

 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí obecně platné 

zákonitosti v PSP 
- orientuje se v periodické 

soustavě prvků, rozpozná 
kovy a nekovy a usuzuje na 
jejich možné vlastnosti 

- zná názvy a značky 
vybraných chemických 

prvků, určí jejich oxidační 
číslo ve sloučenině 

- rozliší chemickou značku 

prvku a chemický vzorec 
sloučeniny, odvodí složení 

chemické látky ze vzorce 
(i molekuly) chemické 
sloučeniny 

3. Periodická soustava prvků 

- chemické prvky 

- vybrané názvy a značky 
chemických prvků 

- protonové číslo  
- oxidační číslo 
 

 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí vznik chemické 
vazby a její vliv na 

vlastnosti látek 
- určí jednotlivé druhy 

chemické vazby 

4. Chemická vazba  

- kovalentní vazba 
- iontová vazba 

- vodíkové můstky, slabé 
vazebné interakce 

 

1 

Žák/žákyně: 

- dokáže zapsat vzorce a názvy 
sloučenin, umí určit a použít 

oxidační číslo prvku při 
odvozování vzorců a názvů 

sloučenin  

5. Názvosloví anorganických 

látek  

- oxidy 

- sulfidy 
- hydroxidy 

- kyseliny (bezkyslíkaté, 

 

1 
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- tvoří chemické vzorce 

a názvy anorganických 
sloučenin 

- u vybraných sloučenin 

odvodí latinské názvy 

kyslíkaté) 

- soli (halogenidy, kyslíkaté) 

Žák/žákyně: 

- uvede příklad pevné, kapalné 

a plynné stejnorodé směsi 
- popíše metody oddělování 

složek ze směsí a uvede 

příklady jejich využití v praxi 
- zvládne praktické provedení 

základních separací – 
navrhne postup 

- vyjádří složení roztoků 

různým způsobem 
- uvede příklady výroby 

založené na oddělování 
složek směsí 

6. Rozdělení látek, dělení 

směsí, roztoky 

- různorodé a stejnorodé 
směsi  

- složení směsí a roztoků 

- suspenze, emulze, pěna, 
mlha, dým 

- usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace 

 

1 

Žák/žákyně: 

- popíše bezpečné ředění 
kyselin a hydroxidů 

- rozliší kyselé a zásadité 

roztoky pomocí indikátorů 
pH a změří pH roztoku 
univerzálním indikátorovým 

papírkem 
- vysvětlí vznik kyselých 

dešťů a jejich vliv na životní 
prostředí 

- provede neutralizaci, uvede 

názvy a vzorce výchozích 
látek a produktů 

- zapíše neutralizaci 
chemickými rovnicemi 

7. Kyseliny a zásady 

- pH, acidobazické indikátory 
- kyselé deště 
- podstata neutralizace, vznik 

solí 
- bezpečnost práce v 

laboratoři 

 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí podstatu chemických 
reakcí, zapíše je chemickou 
rovnicí 

- přečte zápis chemické reakce 
s užitím názvů chemických 

látek 

8. Chemické reakce, jejich 

rozdělení, chemické 
rovnice 

- chemický děj, chemická 

rovnice 
- protolytické a redoxní 

chemické rovnice 
- chemická rovnováha  

 

1 

 ANORGANICKÁ CHEMIE   

Žák/žákyně: 

- charakterizuje jednotlivé 

prvky a jejich anorganické 
sloučeniny 

- uvede význam sloučeniny 
daných prvků, 
průmyslových hnojiv 

9. Vybrané prvky PSP 

- vodík, kyslík 

- vzácné plyny, halogeny 
- dusík, fosfor, chalkogeny 

- uhlík, křemík, hliník 
- alkalické kovy, kovy 

alkalických zemin 

 

3 
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- posoudí jejich vliv na životní 

prostředí 

- průmyslová hnojiva  

- železo, kobalt, nikl 
- měď, stříbro, zlato 
- rtuť, zinek 

 ORGANICKÁ CHEMIE   

Žák/žákyně: 

- odvodí vzorce a názvy 
organických sloučenin 

10. Klasifikace a názvosloví 

organických sloučenin 

 
1 

Žák/žákyně: 

- rozliší anorganické 
a organické sloučeniny 

- charakterizuje uhlovodíky 
různých typů 

- rozliší nejjednodušší 

uhlovodíky, uvede jejich 
vzorce, vlastnosti a použití  

11. Uhlovodíky 

- alkany, alkeny, alkyny 
- suroviny organické chemie – 

ropa a její průmyslové 
zpracování 

 

1 

Žák/žákyně: 

- uvede významné zástupce 
organických sloučenin 

- rozliší plasty od ostatních 

látek, uvede příklady jejich 
názvů, vlastností a použití se 

zaměřením na zdravotnictví 
- rozliší přírodní a syntetická 

vlákna a uvede výhody 

a nevýhody jejich používání  

13. Organické sloučeniny 

v běžném životě 

- organické sloučeniny ve 
farmaceutické výrobě 

- organické sloučeniny 
v průmyslové výrobě 

 

1 

Žák/žákyně: 

- posoudí je z hlediska vlivu 

na zdraví a životní prostředí 
- charakterizuje skupinu 

alkaloidů 

- uvědomuje si nebezpečí 
zneužívání alkaloidů 

- rozliší vybrané skupiny léčiv 
dle působení 

14. Organické sloučeniny 

jako strukturní základ 

látek v živých organismech 

- sacharidy, lipidy, proteiny 
- vitamíny 

- hormony 
- alkaloidy 

- léčiva, drogy 

 

1 
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POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

název předmětu:  Fyzika 
ročník: I. II. III. IV. celkem 

počet hodin:        0      10 0 0      10 

Obecný cíl 

předmětu: 

Cílem předmětu je učit studenty 
 - využívat přírodovědných poznatků a dovedností 

 - logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální problémy 
- pozorovat, popsat a vysvětlit fyzikální podstatu jevů 

 - provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané 
údaje 
 - vyhledávat a interpretovat fyzikální informace 

 - uplatňovat fyzikální poznatky v odborné zdravotnické praxi, dalším 
vzdělávání i v občanském životě 

Charakteristika 

učiva: 

Výuka fyziky navazuje na fyzikální poznatky získané v základním 

vzdělávání a dále je rozvíjí. Věnuje zvýšenou pozornost těm tematickým 
celkům, ve kterých je možné ukázat využití fyzikálních poznatků ve 
zdravotnictví. Využívá souvislostí s ostatními přírodovědnými předměty. 

Hodnotí vlivy fyzikálních jevů a lidské činnosti v oblasti technologií na 
životní prostředí a posuzuje možnosti a způsoby, jimiž se fyzika podílí 

na ochraně životního prostředí. 

Cíle vzdělávání v 
oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka usiluje o to, aby studenti přistupovali kriticky k informacím 
předávaným sdělovacími prostředky s ohledem na jejich zdroje. Zajímali 
se o vliv činnosti člověka na životní prostředí a zpětně vliv prostředí na 

zdraví člověka.  

Pojetí výuky: 
Výuka má být pro studenty zajímavá, vzbuzovat v nich touhu po 
poznávání přírody. Využívá se těchto metod - frontální výuka, práce se 

zdroji informací, DVD s naučným obsahem, samostatná práce  

Hodnocení 

výsledků žáků: 

- průběžné slovní zkoušení 
- písemné testy po probrání uzavřených tematických celků 

- práce se zdroji informací (referáty – využití internetu, odborné 
literatury, encyklopedií, naučných filmů) 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 

témat: 

- osvojení a porozumění poznatkům 
- aplikace poznatků a řešení problémů 

- komunikace 
Všechna níže uvedená témata úzce souvisí a rozvíjejí průřezové téma 

Člověk a životní prostředí.  
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy a 

metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně 

-  rozliší druhy pohybů a řeší 
jednoduché úlohy na pohyb 
hmotného bodu 

-  určí síly, které působí na 
tělesa a popíše, jaký druh 

pohybu tyto síly vyvolají 
-  určí mechanickou práci, 

výkon a energii při pohybu 

tělesa působením stálé síly 
-  vysvětlí na příkladech 

platnost zákona zachování 
mechanické energie 

-  určí výslednici sil 

působících na těleso 
a jejich momenty 

-  určí těžiště tělesa 
jednoduchého tvaru 

-  aplikuje Pascalův 

a Archimedův zákon při 
  řešení úloh 

 Mechanika 

-  pohyby přímočaré, pohyb 
rovnoměrný po kružnici, 
skládání pohybů 

-  převody jednotek 
-  Newtonovy pohybové 

zákony, síly v přírodě, 
gravitační pole, vrhy 

-  mechanická práce 

a energie 
-  mechanika tuhého tělesa 

-  tlakové síly a tlak 
v  tekutinách, proudění 
tekutin 

Člověk a životní 

prostředí  
 
 

3 
 

 

Žák/žákyně  

- změří teplotu v Celsiově 
teplotní stupnici a vyjádří ji 
jako termodynamickou 

teplotu 
-  vysvětlí význam teplotní 

roztažnosti látek v přírodě 
a v technické praxi 

-  vysvětlí pojem vnitřní 

energie soustavy (tělesa) 
a způsoby její změny 

-  popíše přeměny skupenství 
látek a jejich význam 
v přírodě a v technické 

praxi 

Molekulová fyzika 

a termika 

-  základní poznatky 
termiky 

-  teplo a práce, přeměny 
vnitřní energie tělesa, 

tepelná kapacita, měření 
tepla 

-  struktura pevných látek 

a kapalin, přeměny 
skupenství látek 

Člověk a životní 

prostředí 
 Aplikace: 

- teplo a chlad, tělesná 
teplota a její regulace-
meteorologické vlivy 

na organismus, vlhkost 
vzduchu 

- osmóza, difúze 
Teplotní problémy 
biosféry – její 

ovlivnění a ochrana. 
Vliv prostředí na 

lidské zdraví 

1 

Žák/žákyně  
-  rozliší základní druhy 

mechanického vlnění 
  a popíše jejich šíření 

-  charakterizuje základní 
vlastnosti zvukového 
vlnění 

-  chápe negativní vliv hluku 
a zná způsoby 

Mechanické kmitání 

a vlnění 

- mechanické kmitání 
a vlnění 

- zvukové vlnění 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 Aplikace: 
- šíření zvuku, práh 

slyšení, 
práh bolesti 
- působení infrazvuku 

a ultrazvuku na lidský 
organismus 

1 
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  ochrany sluchu; - Vliv hluku na kvalitu 

životního prostředí – 
způsoby ochrany 
sluchu 

Žák/žákyně  

- popíše elektrické pole 
z hlediska jeho působení na 

bodový elektrický náboj 
- vysvětlí princip a funkci 

kondenzátoru 

- řeší úlohy s elektrickými 
obvody s použitím Ohmova 

zákona 
- zapojí elektrický obvod 

podle schématu a změří 

napětí a proud 
- popíše princip a praktické 

použití polovodičových 
součástek 

-  určí magnetickou sílu 

v magnetickém poli vodiče 
s proudem 

-  vysvětlí podstatu 
elektromagnetické indukce 
a její praktický význam 

- popíše princip generování 
střídavých proudů a jejich 

využití v energetice 

Elektřina a magnetismus 

-  elektrický náboj tělesa, 
elektrická síla, elektrické 

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

proudu, elektrické obvody 
-  vodivost polovodičů, 

přechod PN 
-  magnetické pole 
- magnetické pole 

elektrického proudu 
- elektromagnet, 

elektromagnetická 
indukce, indukčnost 

-  vznik střídavého proudu, 

přenos elektrické energie 
střídavým proudem 

Člověk a životní 

prostředí 
 

Výpočet hodnot napětí 
a proudů v 
jednoduchých 

elektrických obvodech 
podle schémat. 

  
Bezpečnost při práci 
s elektrickým proudem 

Úspory energie – 
využívání úsporných 

elektrických 
spotřebičů 

2 

Žák/žákyně 

- charakterizuje světlo jeho 
vlnovou délkou a rychlostí 

v různých prostředích 
- řeší úlohy na odraz a lom 

světla 
-  řeší úlohy na zobrazení 

zrcadly a čočkami 

-  vysvětlí principy 
základních typů optických   

  přístrojů 
-  popíše význam různých 

druhů elektromagnetického 

záření z hlediska působení 
na člověka a využití v praxi   

Vlnění a optika 

- spektrum 
elektromagnetické záření, 

Rtg záření, vlnové 
vlastnosti světla 

- světlo a jeho šíření 
- zobrazování zrcadlem 

a čočkou 

Člověk a životní 
prostředí  
 

 
 

Upozornění na 
nebezpečí 
krátkovlnného záření 

ochrana před zářením 

1 

Žák/žákyně 

-  popíše strukturu 
elektronového obalu atomu 

z hlediska energie 
elektronu 

- popíše stavbu atomového 

jádra a charakterizuje 
základní nukleony 

Fyzika atomu 

-  model atomu, spektrum 
atomu vodíku, laser 

-  nukleony, radioaktivita, 
jaderné záření, jaderná 
energie a její využití, 

biologické účinky záření 

Člověk a životní 

prostředí 
 

 
Ochrana před 
jaderným zářením 

1 
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- vysvětlí podstatu 

radioaktivity a popíše 
způsoby ochrany před 
jaderným zářením 

- popíše štěpnou reakci jader 
uranu a její praktické 

využití v energetice 
- posoudí výhody 

a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická 
energie 

Žák/žákyně 

-  charakterizuje Slunce jako 
hvězdu 

-  popíše objekty ve sluneční 

soustavě 
-  zná příklady základních 

typů hvězd 
- zná současné názory na 

vznik a vývoj vesmíru; 

Vesmír 

- sluneční soustava 
- hvězdy a galaxie 

Člověk a životní 
prostředí 

 
- využití naučných 
filmů 

- exkurze do planetária 

1 
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název předmětu:  Matematika 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
20 20 10 10 10 70 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě 
funkci průpravnou pro odborné předměty, napomáhá rozvoji 
abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí 

srozumitelné a věcné argumentaci. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli číst s porozuměním 

matematický text, užívat matematické postupy a metody při řešení 
praktických úloh, analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní 
matematický problém, vytvořit algebraický nebo geometrický model 

situace a úlohu vyřešit, provádět odhad a kontrolu správnosti výsledku, 
získávat informace z tabulek, grafů a diagramů, používat při práci 

pomůcky – kalkulátor, internet, PC, rýsovací potřeby a odbornou 
literaturu. 

Charakteristika 

učiva: 

Obsah učiva je vymezen tematickými celky, které lze rozdělit do čtyř 

základních bloků:  
1. Číslo a proměnná – rozšiřuje poznatky ze ZŠ, mocniny a odmocniny, 

algebraické výrazy, rovnice, nerovnice. 

2. Funkce a její průběh – typy funkcí, grafy, vlastnosti funkcí. 
3. Geometrie – planimetrie, stereometrie, analytická geometrie 

v rovině. 

4. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika – statistická data, grafy, 
tabulky, diagramy. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Žák si osvojí kritické myšlení a posuzování pro svůj život v dospělosti. 

Zejména dokáže zvážit důsledky svých rozhodnutí, nepodléhat 
manipulaci a vybírat nejlepší alternativu. Dokáže kalkulovat rozpočet 

domácnosti, plánovat výdaje financí a rozpoznat nebezpečí nešetrných 
výdajů. 

Pojetí výuky: 

Slovní výklad učitele, objasnění nových pojmů, pravidel a způsobů 
řešení. Procvičování učiva pod dohledem pedagoga, aby si student 

osvojil strategii řešení úloh, zhodnotil správnost postupu, nalezl různé 
způsoby řešení. Samostudium, domácí úkoly. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Správnost, přesnost a pečlivost při řešení matematických úloh. Průběžná 

domácí příprava. Známky ze souhrnného opakování ucelených 
tematických oblastí. 
Celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k plnění studijních 

povinností, aktivita v hodinách. 
Řádné plnění zadaných domácích úkolů. 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí 
a průřezových 
témat: 

Z hlediska klíčových kompetencí klade matematika důraz na: 

- Numerické aplikace - volba správného matematického postupu, 
správné výpočty na kalkulátoru. 

- Řešení problému a posuzování výsledku řešení. 
- Práce s informacemi, porozumění odbornému textu, tabulkám 

a grafům. 

- Komunikativní dovednosti – srozumitelný, souvislý a jazykové 
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správný projev. 

- Posílení a rozvíjení pracovitosti, důslednosti, pečlivosti 
a odpovědnosti. 

Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – stimulace žáků k aktivitě, 
diskuzi nad konkrétními úlohami, finanční gramotnost žáka – 

efektivní hospodaření s finančními prostředky. 

 člověk a životní prostředí – slovní úlohy řešící problémy životního 

prostředí, otázky energetických zdrojů, statistické podklady se 
vztahem k životnímu prostředí, lesní porosty, doprava, zásoby uhlí.  

 člověk a svět práce – Vzhledem k budoucí volbě povolání jsou žáci 

motivování k důslednosti, pečlivosti, zodpovědnosti a vytrvalosti 
překonávat překážky. Dále pak se jeví jako významná práce v týmu 

a spolupráce s ostatními lidmi. 
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1. ROČNÍK 

Počet hodin v ročníku: 20 hodin  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- provádí aritmetické operace 
v množině reálných čísel 

- používá různé zápisy 
reálného čísla 

- používá absolutní hodnotu, 

zapíše a znázorní interval, 
provádí operace s intervaly 

(sjednocením, průnik) 
- řeší praktické úlohy 

s využitím procentového 

počtu 

Operace s čísly a výrazy 

- číselné obory – reálná 
čísla a jejich vlastnosti 

- absolutní hodnota reálného 
čísla 

- intervaly jako číselné 

množiny 
- užití procentového počtu 

 

domácí úkoly 
práce s kalkulačkou 

 
 

5 

Žák/žákyně: 

- provádí operace 

s mocninami 
a odmocninami 

- provádí operace 

s mnohočleny, lomenými 
výrazy, výrazy 

obsahujícími mocniny 
a odmocniny 

- mocniny – s exponentem 
přirozeným, celým 

a racionálním, odmocniny 
- výrazy s proměnnými 

domácí úkoly 
práce s kalkulačkou 

využití osobního 
počítače 

6 

Žák/žákyně: 

- rozlišuje jednotlivé druhy 

funkcí, načrtne jejich grafy 
a určí jejich vlastnosti 

- řeší lineární a kvadratické 
rovnice a jejich soustavy, 
lineární a kvadratické 

nerovnice 
- třídí úpravy rovnic na 

ekvivalentní 
a neekvivalentní 

- převádí jednoduché reálné 

situace do matematických 
struktur, pracuje 

s matematickým modelem 
a výsledek vyhodnotí 
vzhledem k realitě 

Funkce a její průběh. 

Řešení rovnic a nerovnic 

- základní pojmy – pojem 
funkce, definiční obor a 

obor hodnot, graf funkce, 
vlastnosti funkcí 

- lineární rovnice 

a nerovnice 
- racionální funkce 

domácí úkoly 
 
práce se softwarem 

pro tvorbu grafů 

9 
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2. ROČNÍK 

Počet hodin v ročníku: 20 hodin/rok  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- rozlišuje jednotlivé druhy 
funkcí, načrtne jejich grafy 

a určí jejich vlastnosti 
- znázorní goniometrické 

funkce v oboru reálných 

čísel, používá jejich 
vlastností a vztahů při 

řešení jednoduchých 
goniometrických rovnic 
i k řešení rovinných 

i prostorových útvarů 
- převádí jednoduché reálné 

situace do matematických 
struktur, pracuje 
s matematickým modelem 

a výsledek vyhodnotí 
vzhledem k realitě 

Funkce a její průběh. 

Řešení rovnic.  

- kvadratická rovnice 

a nerovnice 
- goniometrie 

a trigonometrie – 

orientovaný úhel, 
goniometrické funkce 

ostrého a obecného úhlu, 
řešení pravoúhlého 
trojúhelníku, věta sinová 

a kosinová, řešení 
obecného trojúhelníku 

- goniometrické rovnice 

domácí úkoly 
 

práce s tabulkami 
 
práce s kalkulačkou 

 

10 

Žák/žákyně: 

- řeší úlohy na polohové 
i metrické vlastnosti 
rovinných útvarů 

- užívá věty o shodnosti 
a podobnosti trojúhelníků 

v početních 
i konstrukčních úlohách 

- rozlišuje základní druhy 

rovinných obrazců, určí 
jejich obvod a obsah 

Planimetrie 

- základní planimetrické 
pojmy, polohové 
a metrické vztahy mezi 

nimi 
- shodnost a podobnost 

trojúhelníků 
- Euklidovy věty 
- množiny bodů dané 

vlastnosti 
- shodná a podobná 

zobrazení 
- rovinné obrazce 

domácí úkoly 
 
práce s geometrickým 

softwarem 
 

práce s tabulkami 

10 
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3. ROČNÍK 

Počet hodin v ročníku: 20 hodin/rok  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- rozlišuje jednotlivé druhy 
funkcí, načrtne jejich grafy 

a určí jejich vlastnosti 

Funkce a její průběh 

- exponenciální 
a logaritmické funkce, 

logaritmus 
definiční obor a obor 
hodnot, graf funkce, 

vlastnosti funkcí 

práce s tabulkami 
 
práce s kalkulačkou 

 
vyhodnocení 

a využívání informací 

5 

Žák/žákyně: 

- určuje vzájemnou polohu 

dvou přímek, přímky 
a roviny, dvou rovin, 
odchylku dvou přímek, 

přímky a roviny, dvou 
rovin, vzdálenost bodu od 

roviny 
- určuje povrch a objem 

základních těles s využitím 

funkcích vztahů 
a trigonometrie 

Stereometrie 

- základní polohové 

a metrické vlastnosti 
v prostoru 

- tělesa 
modelování 
geometrických útvarů 

a souvislostí 
 

práce s geometrickým 
softwarem 

5 
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4. ROČNÍK 

Počet hodin v ročníku: 10 hodin/rok  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí posloupnost jako 
zvláštní případ funkce 

- určí posloupnost vzorcem 
pro n-tý člen, výčtem 
prvků, rekurentním 

vzorcem, graficky 
- rozliší aritmetickou 

a geometrickou 
posloupnost 

- provádí výpočty 

jednoduchých finančních 
záležitosti a orientuje se 

v základních pojmech 
finanční matematiky 

Posloupnosti a jejich využití 

- aritmetická a geometrická 
posloupnost 

- finanční matematika 

Informační 

a komunikační 
technologie 
 

 
Člověk a svět práce 

5 

Žák/žákyně: 

- provádí operace s vektory 

(součet, vektorů, násobení 
vektorů reálným číslem, 

skalární součin vektorů) 
- řeší analyticky polohové 

a metrické vztahy bodů 

a přímek 
- užívá různá analytická 

vyjádření přímky 

Analytická geometrie 

v rovině 

- vektory 
- přímka a její analytické 

vyjádření 

domácí úkoly 
 

Informační 
a komunikační 

technologie - grafika 

5 
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5. ROČNÍK 

Počet hodin v ročníku: 10 hodin/rok  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- užívá vztahy pro počet 

variací, permutací 
a kombinací bez opakování 

- počítá s faktoriály 
a kombinačními čísly 

- určí pravděpodobnost 

náhodného jevu 
kombinatorickým 

postupem 
- užívá pojmy statistický 

soubor, absolutní 

a relativní četnost, variační 
rozpětí 

- čte, vyhodnotí a sestaví 
tabulky, diagramy a grafy 
se statistickými údaji 

Kombinatorika, 

pravděpodobnost 

a statistika v praktických 

úlohách 

- variace, permutace 
a kombinace bez opakování 

- náhodný jev a jeho 

pravděpodobnost, 
nezávislost jevů 

- základy statistiky 

 

vyhodnocení 
statistických dat 

 
Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 

a komunikační 
technologie 

10 
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název předmětu:  Zdravotní nauka 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
20 10 10 0 0 40 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Vyučovací předmět přináší základní poznatky o stavbě a funkcích 
lidského těla o zdraví a nemoci. Důležitým cílem je vytvářet u žáků 
pocit zodpovědnosti za vlastní zdraví, žáci získávají znalosti 

i dovednosti důležité při ochraně svého zdraví i zdraví druhých. Do 
integrovaného předmětu jsou začleněna i některé okruhy průřezového 

tématu Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 

Charakteristika 

učiva: 

Výuka je zaměřena na systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, 
dovedností a návyků získaných v průběhu základního vzdělávání. 

Jednotlivé tematické celky jsou řazeny v logické návaznosti tak, aby 
zahrnovaly všechna témata zařazená do RVP a přitom byly splněny 
stanovené cíle předmětu. Jedna z hlavních pozorností je přitom 

věnována pochopení celostního (holistického) pojetí chápání zdraví. 
S ním je pak spjato utváření hodnotných mezilidských vztahů 

založených na úctě, toleranci a empatii, stejně tak jako rozvíjení 
ekologického cítění a myšlení, jednání a probouzení zájmu o globální 
problémy světa. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Výuka směřuje k formování pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví 

a celoživotní odpovědnosti za podporu a ochranu zdraví vůči sobě 
i druhým, utváření pozitivních mezilidských vztahů v rodině a v širším 

společenství založených na úctě, toleranci a empatii, utváření 
odpovědného (neohrožujícího a nepoškozujícího) chování vůči sobě, 
ostatním, přírodě a životnímu prostředí, k předvídání a analyzování 

důsledků vlastního chování a jednání v různých situacích (sexuální 
chování, sexuální kriminalita, projevy násilí, návykové látky aj.), 

osvojení sociálních dovedností a modelů chování v souvislosti se 
sociálně patologickými jevy a k napravování (korigování) chybných 
rozhodnutí. 

Pojetí výuky: 

Předmět Zdravotní nauka je zařazen do výuky v 1. ročníku v rozsahu 20 

konzultačních hodin, ve 2. ročníku v rozsahu 10 konzultačních hodin 
a ve 3. ročníku v rozsahu 10 konzultačních hodin. Svým obsahem se 

řadí mezi přírodovědné předměty. V průběhu výuky zdravotní nauky 
žáci získávají celou řadu nových poznatků, osvojí si značné množství 
nových odborných biologických pojmů z biologie člověka, zdravotních 

nauk i medicíny. Prokazují porozumění procesům, které probíhají 
v organismu – v orgánech a orgánových soustavách v těle člověka 

(dýchání, metabolické procesy při zpracovávání a využívání živin, 
rozmnožování apod.). Osvojené poznatky jsou schopni aplikovat k 
řešení problémů týkajících se ochrany zdraví i v době nemoci. Žáci by 

měli umět hodnotit a používat různé zdroje informací a přiměřeně je 
prezentovat ostatním. 
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Pro rozvoj samostatných aktivit žáka jsou kromě učebních 
a problémových úloh zadávaných a řešených ve výuce rovněž 
využívány domácí úkoly, zaměřené na zpracovávání informací z článků 

z odborné literatury či jiných informačních zdrojů. Přitom si formulují 
vlastní názory k problematice zdraví, tyto názory přednesou a obhájí. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Ke zjištění dosažené úrovně osvojení vědomostí a dovedností 

jednotlivých žáků jsou využívány zejména různé formy ústního 
a písemného hodnocení. Při skupinových metodách výuky je využíváno 
vzájemné hodnocení žáků navzájem. Při ústním hodnocení je využíváno 

i vlastní sebehodnocení žáka. 
Žák je hodnocen především v těchto oblastech: pochopení a správné 

používání odborných pojmů; chápání příčin a souvislostí mezi 
biologickými procesy probíhajících v organismu člověka a zdravím; 
dovednost využívat poznatky ostatních přírodovědných předmětů 

(biologie, chemie, matematiky a IKT); schopnost řešit učební 
a problémové úlohy; zvládnutí práce s odborným textem a dalšími 

zdroji informací; samostatné zpracování určité zdravotnické 
problematiky a její prezentace před ostatními žáky. 

Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k učení – žáci se zajímají o problematiku biologie 
člověka i jeho zdraví, vyhledávají a hodnotí informační zdroje 
související s podporou a ochranou zdraví a na základě jejich 

pochopení je využívá v praktickém životě, získané informace dokáží 
uplatnit při ochraně vlastního zdraví 

 kompetence k řešení problémů – žáci porovnávají odborné názory, 
mediální tvrzení a vlastní praktické zkušenosti o člověku a jeho 

zdraví, vyvozují optimální praktické postupy k ochraně vlastního 
zdraví, samostatně pozorují praktické jevy a jednání lidí, která 
souvisejí se zdravím a ochranou před civilizačními chorobami, 

získávají dostatečné množství podnětů k samostatnému uvažování 
a řešení problémů souvisejících se zdravím člověka v jednotlivých 

etapách jeho života 

 kompetence pracovní – umí chránit své zdraví při práci a zájmové 

činnosti, dodržuje pravidla bezpečnosti práce 

 kompetence komunikativní – při řešení dílčích úkolů, problémových 
a krizových situací uplatňuje osvojené modely specifických 

komunikativní dovedností, formulují vlastní názory k problematice 
zdraví, tyto názory umí přednést a obhájit 

 kompetence sociální a personální – využívají situací, které vedou 
k vědomí odlišnosti i jedinečnosti každého člověka, posilují vlastní 

sebedůvěru a vědomí vlastních možností při ovlivnění osobního 
zdraví, přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů na 
základě ohleduplnosti a úcty; rozvíjí interakční a vztahové dovednosti 

pro život; v případě potřeby poskytne pomoc, utvářejí pozitivní vztahy 
k ostatním osobám  
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 
témat: 

 kompetence občanské – správně chápou práva a povinnosti, které 
souvisejí se zdravím, partnerskými a rodinnými vztahy, umí řešit 

modelové situace k prokázání praktických dovedností ochránit vlastní 
zdraví, zdraví ostatních osob, učí se chovat v krizových situacích, 
poskytovat základy první pomoci 

 kompetence využívat prostředky IKT a pracovat s  informacemi – 
umí využívat IKT při vyhledávání nových informací z oboru, dokáže 

získané informace zprostředkovat ostatním formou prezentace. 
Rozvíjená průřezová témata:  
Vzdělávací obsah předmětu je úzce spjat s průřezovým tématem  

 občan v demokratické společnosti – pomáhá zařadit se a být 
platným členem komunity, respektování práv osob s nimiž bude žít 

i pracovat, podílí se na formativním působení v rovině osobnostního, 
sociálního a mravního rozvoje, pomáhá rozvíjet potřebné dovednosti 

pro život v tématech týkajících se psychohygieny (např. regulace 
zátěží, stresů, zvládání krizových situací), mezilidských vztahů (např. 
prosociální chování), řešení problémů a rozhodovacích dovedností 

(např. problémy v osobních a mezilidských vztazích), komunikace 
(např. naslouchání, vyjednávání, řešení konfliktů, specifické 

komunikační dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích, 
komunikační ochrana proti manipulaci), působí v oblasti prevence 
sociálně patologických jevů a negativních způsobů chování 

 člověk a životní prostředí – toto téma se prolíná obsahem výuky, 
podílí se na pochopení postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí 

na jeho zdraví a život, pomáhá osvojit si zásady zdravého životního 
stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví 

 informační a komunikační technologie – zdokonalení schopnosti 
žáků efektivně využívat prostředky IKT k získávání informací 
a v běžném životě 

Rozvíjení mezipředmětových vztahů 
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy s předměty biologii 

a ekologie, psychologie a komunikace, chemie, fyzika a IKT. 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- objasní stav zdraví a nemoci 
- prokáže znalost základních 

oborů pečujících o člověka 

v nemoci  
- objasní funkce jednotlivých 

typů lidské tkáně 

Člověk – zdraví, nemoc 

- charakteristika zdraví, 
nemoci 

- postavení zdravotní nauky 

v biologii,  
- medicína, péče 

o nemocného člověka  
Tkáně 
- jednotlivé typy tkání 

 

1 
 

Žák/žákyně: 
- rozliší jednotlivé typy kostí 

a kostních spojení 

- na kostře určí a popíše 
důležité kosti 

- porovná stavbu mužské 
a ženské kostry 

- vysvětlí, jak vznikají 

vývojové vady 
a onemocnění opěrné 
soustavy 

- stanoví postup pro správné 
ošetření poraněného kloubu 

Kosterní soustava 

- stavba kosti, popis kosterní 
soustavy 

- poruchy opěrné a pohybové 
soustavy 

- výživa a pohyb a jejich 
význam pro růst a stavbu 
kostí 

- osteoporóza, poranění kostí, 
kloubů 

- první pomoc při 

zlomeninách 

 

2 

Žák/žákyně: 

- popíše činnost příčně 
pruhovaného svalu 

- určí základní svaly hlavních 
svalových skupin a jejich 
funkci 

- vysvětlí význam pohybu, 
posilovacích a relaxačních 

cvičení pro správnou funkci 
pohybového aparátu 

Svaly 

- stavba a činnost kosterního 
svalu, hladké svaloviny, 

srdeční svaloviny 
- svaly hlavních svalových 

skupin 

- testovací cviky, posilovací 
a relaxační cvičení 

 

1 

Žák/žákyně: 
- vysvětlí, jaké funkce má 

krev a další tělní tekutiny 
- objasní význam 

laboratorních krevních 
zkoušek 

- vysvětlí význam očkování, 

uvede příklady chorob, proti 
kterým je člověk očkován 

- vysvětlí podstatu krevních 
skupin 

Tělní tekutiny 

- složení a funkce krve 

- imunita, očkování 
- krevní skupiny a Rh- faktor 

 
 

 

2 
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Žák/žákyně: 
- umí změřit FF (D, P, TT, 

TK) ví, jakých hodnot 

dosahují 
- vysvětlí, jak se projevují 

onemocnění srdce a cév,  
- uplatňuje (v mezích 

možností) zásady správného 

životního stylu jako 
prevenci kardiovaskulárních 

chorob 
- objasní nejčastější chyby 

v životosprávě podmiňující 

vznik a rozvoj 
kardiovaskulárních 

onemocnění,  
- zná rizika přenosu HIV 

a onemocnění AIDS, 

- vysvětlí pojmy rizikové 
chování, bezpečnější sex 

- umí – na modelovém 
příkladu – poskytnout 
1. pomoc při různých 

typech krvácení 

Krevní oběh 

- stavba srdce a cév 
- funkce srdce 

- FF, TK 
Onemocnění krve, srdce 

a cév 

- chudokrevnost, leukemie, 
hemofilie,  

- hypertenze 
- HIV/AIDS 

- 1. pomoc při krvácení 
 
 

 

 

   6 

Žák/žákyně: 
- určí polohu a objasní funkci 

jednotlivých orgánů dýchací 
soustavy 

- vysvětlí příčiny onemocnění 

DS 
- předvede umělé dýchání 

z plic do plic na 
resuscitačním modelu 

- zná rizika kouření 

i pasivního kuřáctví 

Dýchací soustava  

- dýchací cesty, stavba 

a funkce plic 
- zevní a vnitřní dýchání 
- obranné reflexy 

- alergie 
- onemocnění plic a dýchací 

soustavy 
- kouření, rizika kouření 

 

3 
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Žák/žákyně: 
- určí polohu, objasní stavbu 

a funkci orgánů v TS  

- vysvětlí, kde dochází 
k jednotlivým procesům 

zpracování potravy a trávení 
- ukáže příčiny onemocnění 

v TS, ví o jejich nebezpečí, 

umí uplatňovat preventivní 
opatření 

- zná a (dle možností) 
uplatňuje zásady správné 
výživy 

- objasní nejčastější chyby 
v životosprávě podmiňující 

vznik a rozvoj nádorového 
onemocnění tlustého střeva 

- vysvětlí rozvoj civilizačních 

chorob jako důsledek 
nesprávného stravování 

(obezita, žaludeční vředy) 

Anatomie a fyziologie 

trávicí soustavy  

- stavba a funkce orgánů TS 

- onemocnění TS 
- proces trávení a vstřebávání 

metabolismus 
- živin 
Zásady správné výživy 

- základní potraviny, další 
složky potravy 

- výživa a civilizační choroby 
- obezita, onemocnění 

kardiovaskulárního aparátu, 

onemocnění zubů, nádory 
- poruchy příjmu potravy 

(obezita, redukční diety, 
anorexie, bulimie) 

- pohybový režim jako 

preventivní ochrana zdraví 
a předcházení obezity 

 

    5  
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí stavbu a funkci 
orgánů VS 

- podle obrázku popíše 

schéma nefronu 
- uvede příklady 

onemocnění ledvin 
a močových cest, 
možnosti prevence 

a jejich léčby 
- vysvětlí, proč se provádí 

základní biochemická 
vyšetření moči 

Stavba a funkce vylučovací 

soustavy  

- ledviny, močové cesty 
- schéma nefronu 

- onemocnění VS 
- vyšetření moči 

 

 

2 

 
 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí stavbu a význam 
kůže 

- uvede základy hygieny 

a péče o kůži, umí je 
uplatnit v praxi 

- uvede souvislosti mezi 

nadměrným ozařováním 
kůže (slunce, solaria) 

a rizikem vzniku rakoviny 
kůže  

- umí poskytnout první 

pomoc při povrchových 
poraněních kůže 

Stavba a význam kůže 

- kůže a kožní útvary 
- kožní onemocnění 
- péče o kůži 

- povrchová poranění a první 
pomoc 

 

 

2 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

113 
Zdravotní nauka 

 

Žák/žákyně: 
- objasní podstatu řízení 

lidského organismu 

- vyjmenuje žlázy s vnitřní 
sekrecí a jejich působení 

- zná onemocnění spojená 
se sníženou/zvýšenou 
činností žláz s vnitřní 

sekrecí 
- popíše schéma 

jednoduchého reflexu 
- jednoduše vysvětlí činnost 

obvodového nervstva  

- popíše stavbu a funkci 
orgánů v CNS 

- dodržuje zásady hygieny 
duševní činnosti 

- ukáže příklady poruch 

a onemocnění NS 
- samostatně využívá 

osvojené relaxační 
techniky k regeneraci 
organismu, překonání 

únavy a jako prevenci 
stresu 

Řízení lidského těla 

- hormonální a nervové řízení 
CNS 

- obvodové nervstvo 
Poruchy a onemocnění 

nervové soustavy 

Hygiena duševní činnosti 

Režim dne 

- stres, stresové faktory 
- vyrovnávání se se stresem 

- relaxace 
- odpočinek, spánek 

 

4 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí stavbu a funkci 
smyslových orgánů 

- zdůrazní význam 

jednotlivých smyslových 
orgánů a možnosti jejich 

poškození 
- ví, jak se chránit před 

hlukem z prostředí 

Smyslové orgány 

- zrak, stavba a funkce oka 
- sluch, ucho 
- chemické smysly 

- kožní čití 
- význam bolesti pro člověka 

- poruchy smyslových 
orgánů, jejich léčení, 

- korekce vad 

 

2 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 
- určí polohu, objasní stavbu 

pohlavních orgánů mužů 
a žen 

- vysvětlí rizika předčasného 

zahájení pohlavního života 
a promiskuitního způsobu 

života 
- přijímá zodpovědnost za 

bezpečné sexuální chování 

- objasní rizika předčasného 
ukončení těhotenství, 

vyvozuje z nich závěry pro 
osobní život 

- odpovídajícím způsobem 

reaguje na změny spojené 
s vlastním dospíváním 

- chová se kultivovaně 

k osobám opačného pohlaví 
- orientuje se v problematice 

lidského rozmnožování 
- zná základní potřeby 

těhotné ženy 

- popíše potřeby člověka 
v jednotlivých etapách 

lidské ontogeneze 

Pohlavní soustava 

a rozmnožování 

- anatomie a fyziologie 
rozmnožovací soustavy 

- plánované těhotenství, 

asistovaná reprodukce 
- žena v těhotenství 

- rizikové těhotenství 
- biologická, psychická 

a sociální rizika 

předčasného zahájení 
sexuálního života 

a umělého přerušení 
těhotenství 

- sexuálně přenosné choroby 

Člověk a životní 
prostředí 

2 

Žák/žákyně: 
- dává do souvislosti 

zdravotní a psychosociální 
rizika užívání drog 

- uplatňuje osvojené sociální 

dovednosti a modely 
chování při setkání se 

sociálně patologickými 
jevy ve škole 
i v mimoškolním prostředí 

- v případě potřeby umí 
vyhledat odbornou pomoc 

Člověk a drogy 

- alkoholismus, kofeinismus, 

nikotinismus 
- nelegální drogy, jejich 

užívání a možná rizika 

- prevence, léčba drogově 
závislých 

 

Člověk a životní 

prostředí 

Občan v demokratické 
společnosti 

Člověk a práce 

1 

Žák/žákyně: 

- interpretuje základní pojmy 
k první pomoci (PP) 
a Integrovanému 

záchrannému systému  
IZS), vhodně je používá 

- vyjmenuje linky tísňového 
volání 

První pomoc 

- význam první pomoci 
- integrovaný záchranný 

systém, základní složky, 

jejich kompetence 
- aktivace IZS 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce 

1 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí jednotný postup 
poskytování PP 

- uvede pravidla třídění 

zraněných 
- provede vyšetření 

zraněného 
- prokáže získání základních 

informací o vzniklé situaci 

a charakteru zranění a 
jejich předání IZS 

Jednotný postup při 

poskytování první pomoci 

- orientace na místě nehody, 
posouzení závažnosti 

situace, třídění raněných 
- zjišťování základních 

informací, záznam 
a předávání informací 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní 

prostředí 

Člověk a práce 

 

Žák/žákyně:  

- uvede pravidla pro 
vyprošťování a přenášení 
postižených 

- popíše základní polohy pro 
vyšetření a ošetření 

zraněných 

- pravidla vyprošťování, 

polohy při vyšetřování 
- transport zraněných 

Praktický nácvik  

Žák/žákyně: 

- vymezí pojem neodkladná 

resuscitace 
- rozpozná zástavu krevního 

oběhu a poruchy 

průchodnosti dýchacích 
cest 

- rozebere příčiny 

neprůchodnosti dýchacích 
cest, nedostatečného 

dýchání a zástavy dechu 

 Neodkladná resuscitace   
- poruchy průchodnosti 

dýchacích cest u dětí 
a dospělých 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce  
 

Mezipředmětové 
vztahy 

1 

Žák/žákyně: 

- provede nepřímou srdeční 

masáž a zahájí 
kardiopulmonální 
resuscitaci 

- rozliší postup poskytování 
neodkladné resuscitace s 

ohledem na věk 
postiženého 

- zástava krevního oběhu 
u dětí a dospělých 

- nácvik kardiopulmonální 
resuscitace (KPR) 

Praktický nácvik 
2 

 

Žák/žákyně: 

- rozebere příčiny a příznaky 

poruch vědomí 
- rozliší stupně poruch 

vědomí 
- zdůvodní závažnost stavu 

a význam stálého dohledu 

u postižených v bezvědomí 
a jeho transport 

Bezvědomí 

- vyšetření stavu vědomí, 

určení poruchy vědomí – 
kvantitativní, kvalitativní 

- sledování zdravotního stavu, 
záznam informací, transport 

- modelová situace, nácvik 

ošetření 
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Žák/žákyně: 

- uvede souvislosti mezi 
nebezpečím rozvoje šoku a 
významem preventivních 

opatření 
- prokáže schopnost ošetřit a 

sledovat postiženého 
v šoku 

- stanoví kritéria zajištění 

bezpečnosti postiženého 
v křečovém stavu 

 Šok, křečové stavy 

- druhy, příčiny a příznaky 
šoku 

- protišoková opatření 

- křeče a křečové stavy 
- nácvik modelové situace 

Občan v demokratické 
společnosti 

Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce 
 
Praktický nácvik 

1 

Žák/žákyně: 

- zdůvodní postup ošetření 
- prokáže schopnost ošetření 

postižených při poranění 

teplem, chladem, při úpalu 
a úžehu 

 Poškození teplem 

a chladem 

- druhy poškození 
- stanovení rozsahu poškození 

- zásady ošetření 

Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce 

 

Žák/žákyně: 

- rozliší poskytnutí PP při 
popálení a poleptání 

- vysvětlí poranění 
elektrickým proudem 

- posoudí a zdůvodní význam 

dodržování zásad BOZP při 
poskytování první pomoci 

- provede ošetření 

postižených 

Poškození chemickými 

látkami a elektrickým 

proudem 

- zásady ošetření 
Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní nejčastější příčiny, 

příznaky a komplikace 
spojené s poraněním hlavy  

- popíše postup při ošetření 
těchto poranění 

- vysvětlí a poskytne PP při 

poranění hlavy, páteře 
a míchy  

- s využitím moderních 
i improvizovaných 
pomůcek provede PP  

Poranění hlavy, poranění 

páteře a míchy 

- mechanismy vzniku 
poranění, rozdělení  

- příznaky, komplikace 
- zásady poskytování první 

pomoci u poranění krční, 

hrudní, bederní páteře 
u otevřených poranění 

páteře 
- nácvik ošetření 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní 
prostředí 

Člověk a práce 
Praktický nácvik 

1 

Žák/žákyně: 

- rozliší podle příznaků běžné 
druhy otrav a zvolí vhodný 

postup PP 
- prokáže schopnost 

poskytování PP při 

otravách u postiženého 
v bezvědomí a při vědomí 

- posoudí riziko zneužívání 
návykových látek a zaujme 
k dané problematice své 

stanovisko 

Akutní otravy 

- druhy otrav 
- PP při akutních otravách 

spojených s bezvědomím 
a při zachovaném vědomí 

- nácvik ošetření 

Občan v demokratické 

společnosti 

Člověk a životní 

prostředí 

Člověk a práce 
 

Praktický nácvik 
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název předmětu:  Zdravotní tělesná výchova 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 - - - 20 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Zdravotní tělesná výchova je formou pohybové aktivity určené 

především zdravotně oslabeným jedincům. Zdravotní oslabení se může 
projevovat trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, 
tělesné stavby a zdravotního stavu, které nejsou překážkou v životě lidí, 

ale které zpravidla tvoří kontraindikaci zvýšené tělesné námahy při 
pohybových činnostech, ve kterých je zdůrazňován výkonnostní aspekt. 

Charakteristika 
učiva: 

Cílem výuky je poskytnout studentům soubor teoretických poznatků 

a praktických dovedností, který pomůže odstranit, zamezit či alespoň 
zmírnit působení vlivů zhoršujících zdravotní stav klientů, aby se 

i oslabený organismus stal spolehlivou základnou pro harmonický 
tělesný a duševní rozvoj 
V praktické části je kladen důraz na osvojení správné volby 

tělovýchovných prostředků, to je vyrovnávacích a rozvíjejících cvičení 
při různých typech oslabení se zřetelem na hledisko biologické, 

psychologické a společenské. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Žáci jsou vedeni k toleranci, vzájemné spolupráci, s možností aplikace 
svých duševních a fyzických individualit. 
Jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, aktivnímu pohybu, kladnému 

vztahu k přírodě a životnímu prostředí. 

Pojetí výuky: 

V hodinách zdravotní tělesné výchovy jsou vyváženě propojovány 
teoretické informace s praktickým provedením pro klienty různého věku 

a oslabení. Při činnostech studenti záměrně vystupují v různých rolích, 
aby tak mohli lépe posoudit jak své působení na klienty, tak i pohled ze 
strany klienta. Zažívají odpovědnost za své konání, dbají o bezpečnost 

a reagují na vzniklé situace  

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu se školním řádem za svou aktivitu 
v hodinách, domácí přípravu a praktická provedení cvičení 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 žáci umí vhodně komunikovat a diskutovat při pohybových 
činnostech. 

 svým osobním příkladem pečují o svůj celkový rozvoj osobnosti. 
 žáci dokáží aktivně vyhledat a zaznamenat potřebné informace 

v různých odborných zdrojích a využijí je ve své praxi 

 žáci pracují samostatně a aplikují dosažené vědomosti a dovednosti 
v dalších předmětech. 

 efektivně působí na klienty smysluplnou činností  
 působí preventivně proti sociálnímu vyloučení klientů 
 samostatně i ve skupině aplikují poznatky v práci s klienty 

 formulují a obhajují své názory a postoje 
 respektuje individuální potřeby a přístup ke klientům 

 dodržuje bezpečnostní pravidla při práci 
Rozvíjené mezipředmětové vztahy: biologie, psychologie 
a komunikace, základy pedagogiky, výchovné a volnočasové činnosti 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí cíle a úkoly ZTV  
- vysvětlí a rozumí 

podmínkám pro zřízení 

oddělení ZTV 
- vytvoří a vede své 

portfolio 

 

ZTV úvod 
Cíle a úkoly 
Vytvoření portfolia  1 

Žák/žákyně: 

- dokáže aktivně vyhledat 

potřebné informace 
v různých odborných 
zdrojích 

- rozumí podmínkám 
zřizování oddělení 

- stručně charakterizuje 
historický nástin 

Podmínky zřizování oddělení 
ZTV 

Historický náhled 

 1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí, jak spolupracuje 

cvičitel s lékařem 
- chápe a vysvětlí zásady 

a metody ZTV 

Spolupráce s lékařem 
Zásady ZTV 

Metody ZTV  1 

Žák/žákyně: 

- umí předvést ukázky 
druhů a složek pohybů 

- aktivně vyhledá potřebné 
informace v různých 

odborných zdrojích 
- připraví pohybovou hru 

Druhy a složky pohybu 
Tělovýchovné prostředky 

 1 

Žák/žákyně: 

- dokáže aktivně vyhledat 

potřebné informace 
v různých odborných 

zdrojích 
- připraví tělovýchovnou 

chvilku pro děti 

Organizační formy 
Tělovýchovná chvilka 

v mateřské škole 
praktická cvičení 
 
práce s odbornou 

literaturou 

1 

Žák/žákyně: 

- umí prakticky použít 
vyšetřovací metody 

- dokáže aktivně vyhledat 
potřebné informace 

v různých odborných 
zdrojích 

Vyšetřovací metody hybného 
systému 

praktická cvičení 

 
práce s odbornou 
literaturou 

1 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

119 
Zdravotní tělesná výchova 

Žák/žákyně: 

- aktivně vyhledá potřebné 
informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 
a prakticky předvést 

pohybovou sestavu se 
skupinou 

- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 
s využitím znalostí 

a dovedností 
v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 

individuální potřeby 
klientů 

- zná bezpečnostní 
pravidla a možná 
zdravotní rizika při 

cvičení 

Vyrovnávací cvičení 

praktická cvičení 

 
práce s odbornou   

literaturou 

1 

Žák/žákyně: 

- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 

a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 

skupinou 
- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 

s využitím znalostí 
a dovedností 

v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 
individuální potřeby 

klientů 
- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 
zdravotní rizika při 
cvičení 

Praktická pohybová cvičení 

praktická cvičení 3 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- aktivně vyhledá potřebné 
informace v různých 
odborných zdrojích 

- popíše pohybové 
činnosti, reakce 

organismu na zátěž 
a možnosti adaptace 

Biologické základy 

Pohybové činnosti a reakce 
a adaptace organismu 

práce s odbornou 

literaturou 
1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 
systému 

- umí sestavit, vysvětlit 

a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 

skupinou 
- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 

odborných zdrojích 
- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 

s využitím znalostí 
a dovedností 

v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 
individuální potřeby 

klientů 
- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 
zdravotní rizika při 
cvičení 

Druhy oslabení a vhodná 

cvičení: 
Hybný systém a vhodná 
cvičení 

praktická cvičení 
 
práce s odbornou   

literaturou 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 
systému 

- aktivně vyhledá potřebné 
informace v různých 

odborných zdrojích 
- umí sestavit, vysvětlit 

a prakticky předvést 

pohybovou sestavu se 
skupinou 

- rozpozná, vysvětlí 
příčiny a důsledky únavy 

- vysvětlí možnosti 

prevence únavy 
- vytvoří vhodnou 

Respirační systém, 
kardiovaskulární systém 
Vhodná cvičení 

Únava 
 

praktická cvičení 
 

práce s odbornou 
literaturou 

1 
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pohybovou sestavu 

s využitím znalostí 
a dovedností v 
mezipředmětových 

vztazích s ohledem na 
individuální potřeby 

klientů 
- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 

zdravotní rizika při 
cvičení 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 
systému 

- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 
a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 

skupinou 
- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 
s využitím znalostí 
a dovedností 

v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 

individuální potřeby 
klientů 

- vysvětlí pojem 

regenerace organismu 
- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 
zdravotní rizika při 
cvičení 

Metabolické 

a endokrinologické poruchy, 
poruchy zažívacího traktu, 
gynekologická oslabení 

Vhodná cvičení 
Regenerace 

praktická cvičení 

 
práce s odbornou 
literaturou 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 
systému 

- aktivně vyhledá potřebné 
informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 
a prakticky předvést 

pohybovou sestavu se 
skupinou 

- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 
s využitím znalostí 

a dovedností 
v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 

Výživa 

Nervová a neuropsychická 
oslabení 

Vhodná cvičení 

praktická cvičení 
 

práce s odbornou 
literaturou 

1 
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individuální potřeby 

klientů 
- vysvětlí podstatu 

správného životního 

stylu, zdravé výživy 
a prevence 

- zná bezpečnostní 
pravidla a možná 
zdravotní rizika při 

cvičení 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 

systému 
- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 

odborných zdrojích 
- umí sestavit, vysvětlit 

a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 
skupinou 

- vytvoří vhodnou 
pohybovou sestavu 

s využitím znalostí 
a dovedností 
v mezipředmětových 

vztazích s ohledem na 
individuální potřeby 

klientů 
- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 

zdravotní rizika při 
cvičení 

Smyslová oslabení 
Vhodná cvičení 

praktická cvičení 

 
práce s odbornou 

literaturou 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje oslabení 
starších lidí 

- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 
a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 

skupinou 
- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 
s využitím znalostí 
a dovedností 

v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 

individuální potřeby 
klientů 

- zná bezpečnostní 

ZTV u starších osob 

Pohybové aktivity seniorů 
Vhodná cvičení 

praktická cvičení 

 
práce s odbornou 
literaturou 

2 
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pravidla a možná 

zdravotní rizika při 
cvičení 

Žák/žákyně: 

- aktivně vyhledá potřebné 

informace v různých 
odborných zdrojích 

- umí sestavit, vysvětlit 
a prakticky předvést 
pohybovou sestavu se 

skupinou 
- vytvoří vhodnou 

pohybovou sestavu 
s využitím znalostí 
a dovedností 

v mezipředmětových 
vztazích s ohledem na 

individuální potřeby 
klientů 

- zná bezpečnostní 

pravidla a možná 
zdravotní rizika při 

cvičení 

Praktická cvičení 

praktická cvičení 2 
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název předmětu:  Informační a komunikační technologie 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 20 20 20 60 

 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Předmět informační a komunikační technologie učí žáky pracovat 
s prostředky informačních komunikačních technologií a efektivně je 

využívat v průběhu vzdělávání. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- analyzovat softwarové a hardwarové vybavení počítače a orientovat 
se v něm; 

- používat běžné textové a tabulkové editory;  

- komunikovat pomocí elektronické pošty; 
- pracovat s internetem orientovat se na webových stránkách; 

- pracovat s obrázky, fotografiemi a multimediálními soubory.  
Výsledkem vyučovacího procesu je žák, který ovládá výpočetní 
techniku, která mu umožní jeho další profesní a osobnostní rozvoj. 

Charakteristika 
učiva: 

Obsah učiva je vymezen tematickými celky, které lze rozdělit do čtyř 
základních bloků:  
1. práce s počítačem - hardwarové a softwarové vybavení, adresáře 

a soubory; 
2. standardní aplikační programové vybavení (textový editor, tabulkový 

procesor, prezentační program, databázový program, multimédia); 

3. internet (informační zdroje), elektronická komunikace; 
4. počítačová síť – práce v lokální síti 

Pojetí výuky: 

Výuka probíhá ve speciálně upravených učebnách jen se skupinou žáků, 

kteří jsou vedeni k aktivní práci s počítačovou technikou 
a programovým vybavením (aktivizační metody) a je organizována 

převážně formou cvičení. Metoda výkladu je vždy spojena s praktickou 
samostatnou činností, kde leží těžiště samotné výuky. Do výuky jsou 
zařazeny problémové úlohy a žáci jsou vedeni k práci na vlastních 

projektech v rámci probírání tematických okruhů. Ostatní předměty 
využívají dovednosti žáků při práci s počítačovou technikou pro 

vyhledávání informací, událostí, odkazů a k jejich zpracování. Žáci 
svoje práce pomocí počítačové techniky rovněž prezentují před 
ostatními. Žáci jsou schopni pracovat s moderní technikou a jsou tak 

lépe vybaveni nejen pro trh práce, ale i svůj osobní život. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Počítačové testy a praktické práce - projekty. Zohledňuje se také 
aktivita v hodinách. U žáků podporujeme sebereflexi a sebehodnocení, 

z nichž se učí objektivněji hodnotit sami sebe, posuzovat reálně své 
schopnosti a nedostatky a přijímat správné závěry a postupy pro 
odstranění nedostatků při učení.  
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Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Z hlediska klíčových kompetencí klade výuka informačních 
a komunikačních technologií důraz na: 
- řešení problému a posuzování výsledku řešení; 

- práce s informacemi, třídění informací, porozumění tabulkám 
a grafům; 

- posílení a rozvíjení pracovitosti, důslednosti, pečlivosti 
a odpovědnosti; 

- sociální a personální kompetence - při práci na projektech se učí 

spolupracovat; 
- kompetence k aplikaci matematických postupů a algoritmizaci při 

řešení praktických úloh. 
Předmět IKT představuje sám o sobě průřezové téma zasahující do 
všech vyučovacích předmětů a dnes do všech oblastí běžného života. 

Proto dobré zvládnutí obsahu tohoto předmětu je nezbytným 
východiskem pro další úspěšný růst osobnosti žáka po stránce pracovní 

i osobní.  
Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – stimulace žáků k aktivitě, 

diskuzi nad konkrétními úlohami 

 člověk a životní prostředí – zdroje informací v oblasti životního 

prostředí, zpracování statistických podkladů se vztahem k životnímu 
prostředí  

 člověk a svět práce – žáci motivováni k důslednosti, pečlivosti, 
zodpovědnosti a vytrvalosti. Dále je kladen důraz na práci v týmu 

a spolupráci s ostatními lidmi. 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- používá počítač a jeho 
periferie  

- dokáže využít počítač 

v síti (přihlášení, 
odhlášení, zadání a změna 

osobního hesla) 
- je si vědom možností 

a výhod, rizik a omezení 

spojených s používáním 
výpočetní techniky 

- dodržuje zásady 
bezpečnosti a utajení hesla 

- zná oblasti využití 

prostředků výpočetní 
techniky 

- chápe souvislosti historie 
s vývojem výpočetní 
techniky a její dnešní vliv 

na společnost 
- pochopí a používá systém 

ovládání souborů a složek 
- využívá nápovědy 

a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním 
programovým vybavením  

Úvod, základy výpočetní 

techniky 

- zásady bezpečnosti práce 
- seznámení s cíli předmětu 

- význam a využití počítačů 
- základy práce v síti 

- prostředky zabezpečení 
a ochrany dat 

- základní pojmy, teorie 

informace, binární soustava 
a důvody jejího použití 

- zpracování informace 
v počítači, jednotky 
informace 

- ovládání, práce se soubory 
a složkami, možnosti 

nastavení 
- nápověda, manuál 
 

 

2 

Žák/žákyně: 

- ovládá a využívá textový 
editor, získá základní 
dovednosti při práci 

s textem 
- samostatně vyřeší 

praktické úlohy na 
pořizování, editaci 
a formátování textu, 

dokumenty s obrázky aj.  
- ovládá práce s tabulkami, 

grafy, kreslení, obtékání 
textu, seskupování  

- je schopen samostatně 

řešit praktické úlohy na 
pořizování, editaci 

a formátování textu 
- dokáže vytvořit osnovu, 

obsah a rejstřík 

Textový editor 

- prostředí textového editoru, 
nastavení, panely 

- typografie 

- využití šablon 
- formátování textu, styly 

- tisk dokumentů, 
typografická a estetická 
pravidla 

- vkládání dalších objektů do 
textu, editor rovnic 

- tabulky, kreslení, sloupce 
- oddíly, poznámky pod 

čarou, obrázky, kliparty 

- využití šablon 
- struktura textu, přiřazení 

stylu 
- makra 
- osnova, rejstřík, obsah 

 

 
- práce ve skupinách 
- tvorba propagačních 

materiálů 
- projekt  

- zpracování 
statistických dat 

 

 14 
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- dokáže vysvětlit význam 

šablon, stylů a pravidla 
pro jejich používání 

- je schopen popsat 

 vysvětlit základní typy 
datových souborů 

s textovými dokumenty 
a problematiku jejich 
standardizace 

- dokáže vytvořit pdf  
- je schopen vytvořit 

dokument pomocí 
hromadné korespondence 

- hromadná korespondence 

- export a import dat 
- pdf formát, čtení a tvorba 

 

Žák/žákyně: 
- ovládá potřebné pojmy 

pro práci s počítačem 
- ovládá základní 

dovednosti při práci 
s počítačem a přídavnými 
zařízeními 

- dovede obsluhovat 
přídavná zařízení 

Hardware 

- historie počítačů 

- architektura osobního 
počítače 

- hardware – základní 
přehled 

- paměťová média 

- periferie 
- základní jednotky 

- digitální zařízení 
- ergonomie na PC 

- práce ve skupinách 
- metoda montáže 

a demontáže 
2 

Žák/žákyně: 
- dovede ovládat základy 

konfigurace systému 
- ovládá a používá systém 

ovládání souborů a složek 
- je si vědom omezení při 

práci s programy 

a autorskými právy 
- dovede členit data na 

discích 
- dokáže archivovat data  
- chápe bezpečnost při práci 

s daty 

Software, operační systémy 

- základní přehled softwaru 

- charakteristika operačních 
systémů 

- bezpečnost při práci s daty 
- spuštění operačního 

systému a programů 

- operační systém MS 
Windows, přizpůsobení 

prostředí 
- ovládání, práce se soubory 

a složkami, možnosti 

nastavení 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

2 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- dokáže vytvářit snímky 
prezentace s využitím 
šablon 

- zařadí do snímků tabulky 
a grafy, obrázky 

v jednoduché prezentaci na 
odborné téma 

- dokáže nastavit vlastnosti 

prezentace, animace 
a časování snímků 

Tvorba prezentací 

- prostředí aplikace 
PowerPoint 

- vkládání obrázků 

- vkládání tabulek a grafů 
- použití vlastních animací, 

časování snímků, efekty 
animace 

- tvorba vlastní prezentace 

- práce ve skupinách 
- tvorba 

propagačních 

materiálů 
- projekt 

- zpracování 
statistických dat 

- prezentace 

získaných poznatků 

10 

Žák/žákyně: 

- má přehled o činnosti 
počítačových sítí 

- je schopen popsat sítě 
LAN, MAN, WAN, 
topologie sítí a komunikaci 

v ní 
- ovládá základní prvky 

počítačové sítě 

- ovládá základní síťový 
hardware 

- popíše zapojení sítě peer to 
peer a klient server 

- dovede používat 

počítačovou síť pro svou 
práci 

- popíše a vysvětlí funkci 
základních síťových prvků 

Počítačové sítě 

- typologie 
- lokální počítačové sítě 

(LAN) – rozdělení, rychlost 
přenosu, ochrana 
dat, spolehlivost, sdílení 

dat, tisk a komunikace 
v síti 

- rozsáhlé počítačové sítě 

(WAN), principy, spojení, 
rychlost přenosu 

- zapojení sítě peer to peer 
a klient – server 

- základní díly nutné pro 

výstavbu sítě 
- rychlost přenosu, tisk 

a komunikace v síti 

- práce ve skupinách 3 

Žák/žákyně: 

- chápe specifika práce v síti 
- používá služeb internetu 

k získání materiálů do 

jiných předmětů 
- používá záložky, historie 

procházení 
- je si vědom nebezpečí na 

internetu - ochrana 

- volí vhodné informační 
zdroje  

- dovede zvládnout způsoby 
pokročilého vyhledávání 
informací v internetu,  

- orientuje se v získaných 
informacích, třídí, 

Internet 

- historie internetu 
- vyhledávací, přenosové 

a komunikační služby 

- elektronická pošta (práce se 
složkami, adresář, vkládání 

a přeposílání příloh) 
- Chat, Skype, ICQ, 

konference 

- ochrana dat 
- prohlížeče, webové 

stránky, hypertext 
- přenos informací 

z prohlížeče do textového 

nebo grafického editoru 
- informace, práce 

Člověk a životní 
prostředí 
 

- práce ve skupinách 

3 
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analyzuje a vyhodnocuje 

- správně interpretuje 
získané informace 

- komunikuje elektronickou 

poštou 

s informacemi 

- informační zdroje 
 

Žák/žákyně: 
- ovládá základní dovednosti 

a informace o počítačové 
grafice 

- provádí úpravy, barevné 

korekce, změnu rozlišení 
obrázku 

- využívá základní 
dovednosti při úpravě 
fotografií 

- ovládá základní práce 
v dostupném grafickém 

programu, tvary, obrazce, 
text 

- ovládá základní zásady 

správné úpravy grafiky, 
efekty 

- používá různé typy 
grafických prací ve 
vektorové grafice 

(navštívenky, plakáty) 

 Práce s grafikou 

- rastrová a vektorová 

grafika 
- jednotlivé typy programů 

pro úpravu obrázků 

a fotografií, základní pojmy 
a úpravy grafických 

formátů 
- rozlišení, panely nástrojů 

pro úpravy 

- praktické úpravy fotografií 
- práce s objekty 

- práce s textem 

 
- prezentace 

získaných poznatků 
 

 

4 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- orientuje se prostředí 
aplikace Tabulkového 
procesoru 

- ovládá základní operace 
v tabulce (vkládá vzorce, 

používá vestavěné funkce) 
- je schopen využívat 

vzorce a jednoduché 

funkce 
- ovládá tvorbu a úpravu 

grafu, tisk úloh 
- aplikuje ochranu dat 

(zámek buňky, listu, 

sešitu) 
- filtruje záznamy dle 

kritérií 
- určí vztah mezi 

jednotlivými formáty 

buněk 
- je schopen formátovat 

grafy podle zadaných 
kritérií 

- dovede používat makra 

pro zjednodušení činnosti 
- dovede používat 

podmínky a podmíněné 
formátování 

Tabulkový procesor 

- úvod, funkce, základní 
ovládání, práce se sešitem, 
buňka, formáty buněk, 

oblasti, práce s listy, 
sloupci a řádky 

- základní operace v tabulce 
- vzorce a jednoduché 

funkce 

- řešení úloh v aplikaci 
Excel, tvorba grafů 

- filtrování, řazení dat, 
ověření, souhrny, 
kontingenční tabulky, 

šablony, tisk  
- speciální formáty buněk 

- formuláře, podmínky 
a podmíněné formátování 

- export a import dat 

- makra 
- vzorce a složitější funkce 

- tvorba grafů 

 
- zpracování 

statistických dat 
 

- prezentace 
získaných poznatků 

 

- člověk a životní 
prostředí 

14 

Žák/žákyně: 
- dovede vysvětlit pojem 

databáze 
- dovede vytvořit 

jednoduché databáze 
- je schopen vkládat do 

databáze data, prohlížet je 

a upravovat, data třídí 
a filtruje 

- je schopen navrhnout 
algoritmus řešení úlohy, 
vyjádřit jej graficky 

- ovládá principy 
algoritmizace úloh 

a sestavuje algoritmy 
řešení konkrétních úloh 

Databázové programy 

a algoritmizace 

- relační databáze, jejich 
využití 

- tvorba tabulky a jejich 
editace 

- relace 

- filtrování 
- import, export dat 

- sestavy  
- algoritmizace úlohy, 

vlastnosti algoritmu 

- základní příkazy 
strukturovaného 

programování – větvení, 
cykly, podprogramy 

- zpracování 
statistických dat 

 
- člověk v životním 

prostředí 
 

- občan 

v demokratické 
společnosti 

 
- člověk a svět práce 

2 
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Žák/žákyně: 
- dovede vytvořit 

jednoduché www stránky 

- je schopen umístit www 
stránku na volně přístupná 

místa internetu  
- je schopen vytvořit 

jednoduchý multimediální 

dokument (spojit 
zvukovou, textovou 

a obrazovou složku 
informace) 

Tvorba multimediálních 

dokumentů pomocí HTML 

jazyka 

- HTML kód 
- vytvoření webové stránky 

exportem s aplikačního 
programu 

- struktura www stránek 

- publikování na internetu 
- tvorba jednoduchých 

multimediálních 
dokumentů pomocí HTML 
jazyka 

 
 
 

- prezentace 
získaných poznatků 

 
Občan 
v demokratické 

společnosti 
 

4 
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název předmětu:  Ekonomika a základy podnikání 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 20 20 10 50 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Cílem výuky je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, vytvořit komplexní 
základ ekonomického vzdělávání žáků, pochopit mechanismus 
fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti. 

Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního 
hospodářství, EU. Učí žáky jednat hospodárně, v souladu s etikou 

podnikání. 

Charakteristika 
učiva: 

Probíraným učivem by měli žáci získat vědomosti a dovednosti 
dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se 

podmínkách ekonomické praxe. Učivo je zaměřeno zejména na 
základní ekonomické pojmy, trh, podnik a podnikání, činnosti podniku, 
ale dotýká se i neziskového sektoru. 

Žáci měli zvládnout znalosti o majetku a navazujícím tématech rozšířit 
znalosti, které souvisí s jednotlivými činnostmi podniku a jeho 

hospodařením; učivo o finančním trhu má pomoci žákům k orientaci 
v různých možnostech zhodnocení finančních prostředků. Další témata 
se týkají makroekonomiky, v níž si žák osvojí pojmy běžné v životě 

dnešní společnosti; jde především o základní ekonomické ukazatele 
„magického čtyřúhelníku“ a schopnost žáků posuzovat ekonomickou 
úroveň státu za pomoci těchto ukazatelů. Nedílnou součástí je i znalost 

v oblasti hospodářské politiky státu a světového hospodářství 
(mezinárodní obchod, EU). Poslední téma je věnováno sociální politice 

ve vztahu k vybraným skupinám občanů. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci jednali odpovědně a přijímali 
odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, jednali v souladu 

s demokratickými občanskými ctnostmi, byli kriticky tolerantní 
a solidární.  

Pojetí výuky: 
Žáci budou zapojování do výuky zejména formou přednášek, 
získáváním informací z různých zdrojů . 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni v písemném projevu; pracují samostatně 

jazykově správně a po odborné stránce přesně a pečlivě. 

Přínos předmětu k 
rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

V oblasti rozvíjení občanských kompetencí se rozvíjí samostatnost, 
odpovědnost, aktivita a iniciativa v jednání, prohlubuje se respektování 

a dodržování zákonů, pravidel chování a jednání v souladu s morálkou, 
uplatňování demokratických přístupů, chápou význam životního 

prostředí a jeho ochrany. 
Rozvíjené klíčové kompetence:  

 kompetence sociální - absolventi budou umět odpovědně plnit zadané 

úkoly. Měli by umět uplatnit vlastní návrhy na zlepšení práce a řešení 
úkolů, zvažovat návrhy druhých, dále vytvářet vstřícné mezilidské 

vztahy a předcházet osobním konfliktům. 

 komunikativní kompetence  – absolventi budou schopni vyjadřovat 

se v projevech mluvených i psaných a budou se umět vhodně 
prezentovat. 
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 kompetence k pracovnímu uplatnění – absolventi by měli mít 

přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; měli by 
si osvojit a rozvíjet vědomosti a dovednosti potřebné pro vlastní 

podnikatelské aktivity. 

 personální kompetence – absolventi by měli být schopni efektivně 
pracovat; bude kladen důraz na dodržování nejen jazykové 

a stylistické normy, ale i odborné terminologie. 
Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – žáci se např. naučí vážit si 
životního prostředí, umí se orientovat v masmédiích, atd. Žáci by si 

měli vytvořit a upevňovat takové postoje a hodnotové orientace, které 
jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie, hledat 
kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a ke 

schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci. Velmi důležitou oblastí 
je pak orientace na životní prostředí a snaha je chránit a zachovat pro 

budoucí generace. 

 člověk a životní prostřední – žáci budou umět např. rozvíjet 

dovednosti a aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za 
rozhodnutí, umět efektivně pracovat s informacemi a jednat 
hospodárně a ekologicky. 

 člověk a svět práce – žáci získají znalosti a kompetence pro uplatnění 
na trhu práce, základní rysy soukromého podnikání, umět vyhledávat 

a orientovat se v příslušných právních předpisech, atd. Žáci by měli 
pochopit význam vzdělání a celoživotního vzdělávání pro život, 

důležité je motivování k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 
kariéře. 

 informační a komunikační technologie  – vzdělávání v této oblasti je 

v současnosti nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce i celého 
hospodářství. Průřezové téma je realizováno např. při vyhledávání 

různých aktuálních informací, zákonných norem, zpracování 
podnikatelského záměru či při tvorbě ekonomických projektů. 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- popíše, čím se zabývá 
ekonomie 

- zná a vysvětlí úlohu 

ekonomických subjektů 
- rozliší makro 

a mikroekonomii 
- orientuje se v jednotlivých 

ekonomických systémech 

- používá a aplikuje základní 
ekonomické pojmy 

Základní ekonomické 

pojmy 

- ekonomie jako věda 
-  základní ekonomické 

subjekty 
- základní ekonomické 

otázky a systémy 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

2 

Žák/žákyně: 

- uvádí příklady na statky, 
služby, potřeby 

- aplikuje na příkladech 
výrobní faktory 

- na příkladu popíše 

fungování tržního 
mechanismu 

- posoudí vliv ceny na 

nabídku a poptávku 
- stanoví cenu jako součet 

nákladů, zisku a DPH 
a vysvětlí, jak se cena liší 
podle zákazníků, místa 

a období 
- rozpozná běžné cenové 

triky a klamavé nabídky 
- vyjádří formou grafu určení 

rovnovážné ceny 

- objasní příčiny selhávání 
trhu 

- orientuje se v možnostech 
zasahování státu do 
ekonomiky (výhody, 

nevýhody) 
- vysvětlí pojem 

hospodaření, hospodárnost 
a efektivnost, možnosti 
zvyšování 

Podstata fungování tržní 

ekonomiky 

- potřeby – jejich 

uspokojování, statky, 
služby, spotřeba, životní 
úroveň 

- výroba – pojem, výrobek, 
výrobní faktory, dělba 
práce, hospodářský proces 

- trh - subjekty trhu, druhy 
trhu, konkurence 

- nabídka, poptávka, zboží, 
cena 

- tržní mechanismus, 

rovnovážná cena  
- selhávání trhu a zásahy 

státu do ekonomiky, 
vlastnictví v tržní 
ekonomice 

- hospodaření a efektivnost 
 

 

Občan 
v demokratické 

společnosti 
 
Člověk a životní 

prostředí 

5 
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Žák/žákyně: 
- objasní podstatu a nutnost 

existence neziskových 

organizací v národním 
hospodářství  

- odliší ziskové a neziskové 
organizace 

- uvádí příklady 

podnikatelského rizika 
- uvádí příklady fyzické 

a právnické osoby 
- vymezí podnikání 

a charakterizuje jednotlivé 

právní formy podnikání 
- na příkladu charakterizuje 

podnikatelský záměr 
a provede realizaci 
jednoduchého 

podnikatelského záměru 
a zakladatelského rozpočtu 

- charakterizuje jednotlivé 
právní formy podnikání 
pomocí obchodního 

zákoníku 
- vymezí s pomocí příloh 

živnostenského zákona 
náležitosti potřebné 
k získání výpisu ze ŽR  

- porovná obchodní 
společnosti, družstva 

- orientuje se v ŽL a výpisu 
z OR 

- odliší zrušení s likvidací 

a bez likvidace 
- uvede příklady 

k jednotlivým složkám 
řízení  

- odliší na příkladu 

koncepční a operativní 
řízení 

- na příkladu ukáže motivy 
a podněty 

- orientuje se v principech 

podnikání v EU 

Podnikání 

- organizace, členění 
- podnik – pojem, druhy, 

založení, změny,  
- jednání jménem podniku  

- zánik a zrušení podniku 
- okolí podniku (banky, 

pojišťovny, obce, města, 

regiony, FÚ, ÚP) 
- podnikání, podnikatelský 

záměr 
- právní formy podniků – 

živnosti, obchodní 

společnosti, družstva, 
ostatní 

- obchodní rejstřík 
- zrušení podniku 
-  zánik podniku 

- managament podniku – 
pojem a složky řízení 

- podnikání v rámci EU 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 

 
Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 

a komunikační 
technologie 
 

 

13 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 
- orientuje se ve struktuře 

majetku podniku 
- orientuje se ve způsobech 

pořízení majetku i v jeho 

evidenci 
- odliší dlouhodobý a oběžný 

majetek 
- vyjmenuje způsoby pořízení 

dlouhodobého majetku 

- rozliší a vypočte odpisy 
daňové a účetní  

- definuje pojmy vstupní 
cena, odpisy, oprávky, 
zůstatková cena 

- charakterizuje způsoby 
vyřazení a evidenci 

dlouhodobého majetku 
- vypočítá lineární 

i degresivní odpisy 

- na příkladech vysvětlí 
a porovná druhy 

odpovědnosti za škody ze 
strany zaměstnance 
a zaměstnavatele 

- orientuje se v subsystémech 
podniku 

- na příkladu uvede jednotlivé 
typy výrob 

- orientuje se a uvádí příklady 

hlavní činnosti 
- přemýšlí o ekologických 

dopadech výroby 
- rozezná druhy zásob, 

vysvětlí max. a min. zásobu 

- orientuje se v jednotlivých 
metodách řízení zásob 

- orientuje se v investiční 
činnosti 

- navrhne možnosti průzkumu 

trhu na konkrétní produkt 

Majetek podniku 

a hospodaření podniku 

-  struktura majetku  
- oběžný majetek (členění, 

plánování,  

-  pořízení, skladování, 
spotřeba, evidence) 

-  dlouhodobý majetek 
(členění, plánování, 

-  pořízení, opotřebení, 

vyřazení, evidence) 
- druhy škod a možnosti 

předcházení škodám, 
odpovědnost zaměstnance 
a odpovědnost 

zaměstnavatele 

Občan v demokratické 

společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 
Člověk a životní 

prostředí 
 

Informační 
a komunikační 
technologie 

 
 

12 
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Žák/žákyně: 
- vybere vhodný segment trhu 

určitého produktu 

- vysvětlí totální výrobek 
(aplikuje na konkrétním 

produktu) 
- u konkrétního produktu určí 

fáze životního cyklu 

a navrhne vhodná opatření, 
na příkladu ukáže vhodné 

prodejní cesty 
- posoudí vhodnost užití 

mezičlánků 

- navrhne vhodný reklamní 
prostředek 

- vysvětlí pojem a prvky 
řízení 

- charakterizuje osobu 

manažera 
- odhadne možnosti použití 

nejvhodnějších motivačních 
nástrojů 

- charakterizuje personální 

práci 
- orientuje se na trhu práce, 

povinnostech podniku vůči 
ÚP 

- odliší pracovní smlouvu 

a dohody o pracích 
konaných mimo pracovní 

poměr 
- vypočítá mzdu k výplatě 
- rozliší pojmy min. 

a zaručená mzda 
- vypočítá zdravotní  

a sociální pojištění  
- odliší typické náklady podle 

členění 

- provádí jednoduché výpočty 
spojené se snižováním 

spotřeby materiálu, snížením 
odpisů na jednotku, snížení 
mzdových nákladů apod. 

- charakterizuje druhy výnosů 
- uvede příklady zvyšování 

výnosů 

 
- subsystémy podniku 
-  hlavní činnost podniku 

(výrobní činnost, obchod, 
služby, veřejná správa) 

-  zásobování a logistika 
-  investiční činnost podniku 
- marketing – analýza trhu, 

market. mix 
- management 

- lidské zdroje v podniku  
- členění, plánování 

a získávání pracovníků 

-  pracovněprávní vztahy  
-  rozmísťování, péče o 

zaměstnance 
- odměňování pracovníků 
-  mzdová soustava 

-  složky mzdy 
- mzdové předpisy 

- systém sociálního 
a zdravotního zabezpečení 

- náklady – členění, možnosti 

snižování 
- výnosy – členění, možnosti 

zvyšování 
- cena – nákladový 

a marketingový přístup 

- výsledek hospodaření – 
zjištění, použití, možnosti 

zvyšování,  
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Žák/žákyně: 
- provádí jednoduché výpočty 

spojené se zvyšováním 

výnosů (chápe možný pokles 
prodeje při zvýšení ceny) 

- vysvětlí způsob stanovení 
ceny 

- sestaví jednoduchou 

kalkulaci ceny na základě 
údajů o nákladech a zisku, 

včetně zahrnutí DPH 
- chápe vzájemné souvislosti 

ceny, zisku a velikosti 

prodeje 
- provede jednoduchý výpočet 

výsledku hospodaření 

 

  

Žák/žákyně: 
- orientuje se v soustavě daní, 

v registraci k daním 

- odůvodní rozdělení na daně 
přímé a nepřímé 

- orientuje se v zákoně o dani 
z příjmů a v zákoně o DPH 

- vyhotoví daňové přiznání 

- orientuje se ve vztazích 
plátci – neplátci DPH 

a vede daňovou evidenci 

Daňová soustava státu 

- význam, funkce a principy 
daňové soustavy, základní 

pojmy 
- stručná charakteristika 

a druhy - přímé daně  
- stručná charakteristika 

a druhy - nepřímé daně 

-  daňová evidence 
podnikatele 

Občan v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Informační 
a komunikační 

technologie 
 
 

5 

Žák/žákyně: 
- vysvětlí funkci peněz, formy 
- rozdělí finanční trh, principy 

jeho fungování, subjekty 
- charakterizuje CP, druhy, 

podstatu, využití 
- odliší majetkové a úvěrové 

CP 

- používá nejběžnější platební 
nástroje, smění peníze podle 

kurzovního lístku 

Finanční trh 

- peníze a jejich formy, 
platební styk v ČR 

i zahraničí 
- rozdělení finančního trhu, 

subjekty 
- peněžní, kapitálový trh – 

nástroje (vklady, úvěry, 

cenné papíry) 
-  burza, RM-systém 

 

Občan v demokratické 

společnosti 
 
Člověk a svět práce 

 
Informační 

a komunikační 
technologie 

3 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 
- odliší činnost CB 

a komerčních bank 
- orientuje se ve vklad. 

produktech, úvěrových 

produktech a možnostech 
zajištění úvěrů 

- orientuje se v moderních 
metodách komunikace 
s bankou 

- charakterizuje investiční 
společnosti, penzijní fondy, 

stavební spořitelny 
- orientuje se v nabídce 

produktů, vybere 

nejvhodnější pojistný 
produkt pro své potřeby 

- vysvětlí způsoby stanovení 
úrokových sazeb a rozdíl 
mezi úrokovou sazbou 

a RPSN 

Bankovnictví 

a pojišťovnictví 

-  bankovní systém, ČNB 
-  bankovní obchody – 

vklady, úvěry, úroková 

míra, RPSN  
-  platební styk 

- ukládání peněz se státním 
příspěvkem 

- základní pojmy 

pojišťovnictví 
-  druhy pojištění, pojistná 

smlouvy 
 

Občan v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 
 

 

5 
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Žák/žákyně: 
- uvede příklady podniků 

podle jednotlivých odvětví 

a sektorů 
- srovná úlohu velkých 

a malých podniků 
v ekonomice státu 

- vysvětlí nejdůležitější 

ukazatele vývoje eko, jejich 
význam 

- používá ukazatele HDP ke 
srovnání států 

- na příkladech objasní 

příčiny a druhy nezam. 
- vysvětlí podstatu inflace 

a její dopady na finanční 
situaci a na příkladu ukáže, 
jak se bránit jejím 

nepříznivým důsledkům 
- má představu o aktuální výši 

vybraných ukazatelů eko 
- posoudí vývoj ekonomiky 

podle stat. údajů 

o ukazatelích tvořících 
magický čtyřúhelník 

- zdůvodní jednotlivé fáze 
hospod. cyklu a posoudí 
vývoj v ČR 

- zná význam a nástroje 
hospodářské politiky 

- vysvětlí příjmy a výdaje SR 
- vypočte životní minimum 
- vysvětlí pojem integrace, 

chápe důležitost evropské 
integrace 

- orientuje se v historii EU, 
zná členy, symboly 

- orientuje se v kompetencích 

jednotlivých orgánů EU 
- odhadne nejvýznam. dopady 

členství států v EU na jejich 
ekonomiku 

Národní hospodářství a EU 

- struktura NH, subjekty 
-  činitelé ovlivňující úroveň 

NH 
- základní ukazatele NH  

- HDP, HNP, 
nezaměstnanost, inflace, 
platební bilance, 

hospodářský cyklus, SR 
- hospodářská politika státu 

-  cíle, subjekty, nástroje, 
druhy  
(rozpočtová, monetární, 

důchodová, cenová, 
zahraničně obchodní) 

- Evropská unie 
-  pojem, orgány, symboly, 

MMF, Evropská banka 

- sociální politika EU 

Občan v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 
 

 

5 
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název předmětu:  Sociální politika a sociální zabezpečení 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 20 10 10 40 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Cílem výuky je seznámit žáky s principy a koncepty utvářející sociální 

politiku a sociální zabezpečení v ČR, v kontextu historického 
a právního vývoje. Seznamuje žáky s hlavními oblastmi sociální 
politiky, jejich strukturou, činností, působením, formou řízení 

i financování. Vede žáky k pochopení principů organizace sociálního 
zabezpečení v ČR, rolím jednotlivých subjektů sociálního zabezpečení 

i formám poskytované podpory. Dále budou žáci seznámeni s dílčími 
oblastmi sociální politiky (rodinná politika, sociální politika v péči 
o invalidní občany, seniory, atp.), budou vedeni k tomu, aby se naučili 

na veškeré nástroje sociální politiky nahlížet jak z perspektivy 
jednotlivých klientů, tak z hlediska celospolečenského a systémového 

uspořádání.   
Předmět má těsnou vazbu na výuku práva, ekonomické předměty 
a oblast společenskovědního vzdělávání. Jejich témata lze vhodně 

propojovat s dalšími předměty, z oblastí řízení sociálních služeb, přímé 
péče a osobní asistence.  

Učí žáky základním profesionálním komunikačním dovednostem, 
v souladu s etickými pravidly výkonu pomáhajících profesí.  

Charakteristika 

učiva: 

Učivo tohoto předmětu je rozčleněno do jednotlivých tematických 
celků. Probíraným učivem by měli žáci získat vědomosti a dovednosti 

dlouhodobější povahy, měli by chápat nutnost dalšího vzdělávání 
a prohlubování znalostí nejen pomocí informací získaných 

prostřednictvím kritického zacházení s veřejnými zdroji informací 
(media, internet), ale i studiem odborné literatury a osobní zkušeností 
formou exkurzí, stáží, praxí, dobrovolnické činnosti. 

Výuka žáka směřuje k tomu, aby rozuměl základním funkcím sociální 
politiky a sociálního zabezpečení, měl přehled o systémech sociálního 

zabezpečení a znal podmínky jejich nároků a poskytování, uměl 
srozumitelným způsobem získané informace zprostředkovat klientům 
s ohledem na jejich věk a specifické potřeby, byl seznámen s profesními 

požadavky pro výkon pracovníka v sociálních službách, sledoval 
průběžně legislativní změny v sociální politice a sociálním zabezpečení  

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci chápali význam lidské svobody, 

lidských práv a lidské důstojnosti. Žáci budou vedeni k tomu, aby si 
uvědomili hodnotu humanity, demokracie a uměli se těmito hodnotami 

řídit v osobním i profesním životě. Aby se žáci naučili jednat eticky, 
odpovědně a přijali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, jednali 
v souladu s demokratickými občanskými ctnostmi, byli kriticky 

tolerantní a solidární. Žáci budou vedeni i k tomu, aby si vážili 
materiálních a duchovních hodnot, aby dovedli jednat s lidmi, 

diskutovat zejména o citlivých nebo kontroverzních otázkách. Cílem 
vzdělávání v této oblasti je rovněž žáky naučit hledat kompromisní 
řešení, stejně tak naučit je ochotě angažovat nejen pro vlastní prospěch, 

ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch ostatních lidí.  
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Pojetí výuky: 

Výuka předmětu bude probíhat formou klasických teoretických 

výukových hodin s využitím moderních didaktických pomůcek 
a prezentačních technik, dále pak s využitím metod skupinové práce, 
formou diskuzí, skupinových analýzy mediálních zdrojů, atp.  Ve výuce 

se upřednostňuje skupinové vyučování s důrazem na posilování 
komunikačních dovedností, což se uplatní zejména při interpretování 

výsledků řešení zpracovávaných úkolů. Důležité je i využívání 
mezipředmětových vztahů. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni jak v ústním, tak písemném projevu. V ústním 
projevu mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně. Znají 

souvislosti a jsou schopni navázat i na ostatní předměty. 
V písemném projevu pak pracují samostatně i skupinově (týmově), opět 

jazykově správně a po odborné stránce přesně a pečlivě. 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 občanské kompetence:  

- samostatnost, odpovědnost, aktivita a iniciativa v jednání (nejen ve 
vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu) 

- respektovat a dodržovat zákony, pravidla chování a jednat v souladu 

s morálkou, uplatňovat demokratický přístup 
- vytvořit si svůj vlastní názor, umět diskutovat o problému, umět 

naslouchat i ostatním 
- naučit se konstruktivní kritice a sebekritice 
- aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás i ve světě 

 kompetence sociální   

- reálně posoudit své duševní a fyzické možnosti 

- odhadnout důsledky svého chování a jednání v různých situacích 
- přijímat radu i kritiku a reagovat na hodnocení svého vystupování 

a jednání ze strany jiných lidí (umět přijímat kritiku, radu) 

 absolventi budou umět týmově pracovat, odpovědně plnit zadané 

úkoly a měli by se umět adaptovat v měnících se životních 
a pracovních podmínkách, dále by měli umět uplatnit vlastní návrhy 
na zlepšení práce a řešení úkolů, zvažovat návrhy druhých 

a v neposlední řadě vytvářet vstřícné mezilidské vztahy a předcházet 
osobním konfliktům  

 komunikativní kompetence  

- absolventi budou schopni vyjadřovat se v projevech mluvených 
i psaných  

- budou se umět vhodně prezentovat 
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

 kompetence k pracovnímu uplatnění  

- absolventi budou znát možnosti profesní kariéry, 

- budou mít představu o pracovních, platových či jiných podmínkách 
v oboru,  

- měli by mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

oboru 
- dále by měli umět komunikovat s budoucími zaměstnavateli či 

zaměstnanci 
- měli by si osvojit a rozvíjet vědomosti a dovednosti potřebné pro 

vlastní podnikatelské aktivity 
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 
témat: 

 personální kompetence  

- absolventi by měli být schopni efektivně pracovat, hodnotit dosažené 
výsledky a přijímat hodnocení svých výsledků, umět přijímat i kritiku, 

umět reálně posoudit své fyzické i duševní možnosti, odhadnout 
výsledky svého jednání a chování v určitých situacích.  

- absolventi by měli souvisle a srozumitelně formulovat své myšlenky, 

aktivně se účastnit diskusí, obhajovat a hlavně správně formulovat své 
názory a respektovat názory druhých  

- zároveň bude kladen důraz na dodržování nejen jazykové a stylistické 
normy, ale i odborné terminologie 

 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií  

- získávat informace z otevřených zdrojů (pomocí sítě Internet) 

- pracovat s  prostředky informační a komunikační technologie 

 odborné kompetence: 

- mít přehled o sociálních službách, znát podmínky poskytování služeb 
- respektovat příslušnou legislativu 
- být připraveni pracovat a samostatně i v týmu 

- umět komunikovat kvalifikovaně 
- znát požadavky na pracovníky v sociálních službách (práva 

a povinnosti) 
- vytvořit předpoklady pro sebereflexi a sebehodnocení 
- získat dovednosti potřebné pro vyrovnání se s náročným povoláním 

a stresem 
- sledovat nové trendy v sociální péči a službách 

- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – žáci se např. naučí jednat 

s lidmi, vážit si životního prostředí, umí se orientovat v masmédiích, 
atd. Žáci by si měli vytvořit a upevňovat takové postoje a hodnotové 

orientace, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování 
demokracie. Žáci jsou vedeni k připravenosti klást si základní 

existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení, hledat kompromisy 
mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a ke schopnosti 
odolávat myšlenkové manipulaci. Velmi důležitou oblastí je pak 

orientace na životní prostředí a snaha je chránit a zachovat pro 
budoucí generace. 

 člověk a životní prostřední – žáci budou umět např. rozvíjet 
dovednosti a aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za 
rozhodnutí, umět efektivně pracovat s informacemi a jednat 

hospodárně a ekologicky v souladu s principy trvale udržitelného 
rozvoje  

 člověk a svět práce – žáci získají znalosti a kompetence pro uplatnění 
na trhu práce i pro budoucí profesní kariéru, naučí se vyhledávat 

informace o profesních příležitostech, budou se umět písemně 
i verbálně prezentovat při jednání s budoucími zaměstnavateli, znát 
práva a povinnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů, základní rysy 

soukromého podnikání, umět vyhledávat a orientovat se v příslušných 
právních předpisech, atd. Hlavním cílem je pak vést žáky 

k uvědomění si zodpovědnosti za vlastní život, významu vzdělání 
a celoživotního vzdělávání pro život, důležité je motivování 
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k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře. 

 informační a komunikační technologie  – vzdělávání v této oblasti je 
v současnosti nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce i celého 

hospodářství. Průřezové téma je realizováno např. při vyhledávání 
různých aktuálních informací, zákonných norem, zpracování 
podnikatelského záměru či při tvorbě ekonomických projektů. 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí cíle a principy 
sociální politiky 

- vysvětlí pojem a funkci 

sociálního státu 
- objasní sociální politiku 

ČR v rámci EU 
- vysvětlí obsah sociální 

péče 

- rozumí vlivu konceptu 
lidských práv na sociální 

politiku a sociální 
zabezpečení  

- orientuje se v institucích 

poskytujících ochranu 
lidských práv veřejný 

ochránce práv, (Liga 
lidských práv, Helsinský 
výbor) 

- charakterizuje subjekty 
a nástroje sociální politiky 

- zná podstatu diskriminace 
na trhu práce, v přístupu ke 
vzdělání, v občansko-

právních vztazích a uvádí 
příklady 

Koncepce sociálního 

zabezpečení   

- historické koncepce 
sociálního zabezpečení 

- prameny práva – lidská 
práva jako garance 

sociálního zabezpečení   
- systémy sociálního 

zabezpečení a jejich 

financování 
- základní pojmy sociálního 

zabezpečení  
- subjekty sociální politiky 

a zabezpečení, nástroje 

sociální politiky 
- sociální události – 

typologie, teoretická pojetí  
 

 

 

 

2 

Žák/žákyně: 

- rozumí vztahům mezi 
jednotlivými subjekty 
a orgány sociální politiky 

- zná poskytovatele soc. péče 
(státní, samosprávné 

a nestátní subjekty) 
- umí popsat úlohu státu, 

kraje a obce jako aktérů 

sociální politiky 
- rozumí postavení 

nestátních neziskových 
subjektů v sociální politice 

- orientuje se v procesech 

a cílech komunitního 
plánování   

Řízení sociální politiky 

a komunitní sociální 

politika 

- úkoly státu a obcí 

- orgány sociální politiky 
- obce jako subjekty sociální 

politiky  
- nestátní neziskové 

organizace jako subjekty 

sociální politiky  
- komunitní plánování 

 

2 
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Žák/žákyně: 

- analyzuje dominantní 
sociální problémy 
současnosti  

- poskytne klientovi základní 
radu a pomoc v jeho 

sociální situaci 
- orientuje se v právních 

dokumentech týkajících se 

poskytování sociálních 
služeb 

- rozumí systému organizace 
a akreditace sociálních 
služeb 

Sociální poradenství  

- cíl sociálního poradenství 
- nejčastější sociální 

problémy, které lze řešit 

formou sociálního 
poradenství 

- základní a odborné sociální 
poradenství 

- sociální poradenství 

poskytované v sociálních 
službách  

 

1 

Žák/žákyně: 

- rozumí vztahu mezi 
bytovou a sociální 

politikou 
- umí pojmenovat základní 

funkce a nástroje bytové 

politiky 
- orientuje se v problematice 

bezdomovectví a umí 
pojmenovat sociální služby 
pro osoby bez přístřeší  

Bytová politika 

- funkce bytové politiky 
- nástroje bytové politiky 

- trh s byty, sociální bydlení  
- bezdomovectví  
- sociální služby pro osoby 

bez přístřeší  

 

1 

Žák/žákyně: 

- rozumí vztahu mezi 
vzdělávací a sociální 

politikou 
- chápe vzdělávání jako 

kontinuální celoživotní 

proces 
- chápe systém řízení 

a financování škol 
- orientuje se ve struktuře 

vzdělávací soustavy v ČR 

- umí vysvětlit princip 
volného a rovného přístupu 

ke vzdělání  

Vzdělávací politika  

- role jednotlivce a státu  
- struktura vzdělávací 

soustavy 
- systém řízení a financování 

škol 

- rozumí principu volného 
a rovného přístupu ke 

vzdělávání (inkluzivní 
vzdělávání) 

- celoživotní vzdělávání 

 

2 

Žák/žákyně: 

- zná 3 pilíře sociální 

politiky 
- zná principy, formy řízení a 

financování jednotlivých 

pilířů sociálního 
zabezpečení 

- orientuje se v sociálním 
zabezpečení - umí přiřadit 
jednotlivé sociální dávky 

do příslušného pilíře 

Sociální zabezpečení v ČR 

- 3 pilíře sociální politiky 

(sociálního zabezpečení) 
- sociální pojištění 

(důchodové pojištění, 

nemocenské pojištění, 
politika zaměstnanosti) 

- státní sociální podpora 
(dávky testované, 
netestované, dávky 

pěstounské péče) 
- sociální péče (pomoc) 

 

6 
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Žák/žákyně: 

- rozumí principům 
sociálního pojištění a jeho 
pozici v systému sociálního 

zabezpečení  
- rozumí systému řízení 

a financování sociálního 
pojištění 

- chápe vztahy mezi 

jednotlivými subjekty 
sociálního pojištění 

(zaměstnanec, 
zaměstnavatel, OSVČ, stát 

- rozumí způsobu 

financování sociálního 
pojištění  

- zná jednotlivé druhy 
sociálního pojištění, rozumí 
jejich funkcím 

a vzájemným vztahům 
- zná dávky důchodového 

pojištění   
- zná dávky nemocenského 

pojištění  

- zná dávky v 
nezaměstnanosti   

Sociální pojištění   

- teoretický úvod do systému 
sociálního pojištění 

- subjekty a objekty 

sociálního pojištění (stát, 
zaměstnanec, 

zaměstnavatel, OSVČ) 
- financování sociálního 

pojištění (odvody 

pojistného)  
- systém správy sociálního 

pojištění (funkce ČSSZ) 
- důchodové, nemocenské 

a zdravotní pojištění, 

příspěvek na aktivní 
politiku zaměstnanosti  

 

 

3 

Žák/žákyně: 

- určí příčiny chudoby 
a možnosti její prevence 
a řešení  

- rozumí konstrukci 
životního minima pro 

jednotlivce i rodiny a umí 
ho využít pro posouzení 
nároku na sociální dávky 

- orientuje se v posuzování 
hmotné nouze 

- zná obsah pojmu životní, 
sociální a existenční 
minimum, minimální mzdy 

Životní úroveň 

- existenční, životní 
minimum a jejich 
stanovování 

- zákon o životním minimu – 
částky životního minima 

(výpočet životního 
minima) 

- využití konstrukce 

životního minima 
v systému sociálního 

zabezpečení v ČR 
- minimální mzdy a její role 

 

1 

Žák:  

- zná a umí vysvětlit pojmy 
zaměstnanost, 

nezaměstnanost, 
kvalifikace, rekvalifikace  

- vysvětlí podstatu 

nezaměstnanosti jako 
sociálního problému 

- zná druhy nezaměstnanosti  
- rozumí principům aktivní 

politiky zaměstnanosti 

Politika zaměstnanosti  

- zaměstnanost, 
nezaměstnanost, pracovní 

schopnost 
- druhy a typy 

nezaměstnanosti  

- nezaměstnanost jako 
sociální událost 

- aktivní politika 
zaměstnanosti  

- kvalifikace a rekvalifikace 

 

2 
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a slaďování rodinných 

a profesních rolí  
- orientuje se v dávkách, zná 

poskytovatele dávek 

v nezaměstnanosti 

- ochrana ohrožených skupin 

na trhu práce  
- slaďování rodinných 

a profesních rolí 

- finanční podpora 
v nezaměstnanosti  
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- zná a umí vysvětlit pojmy 

nemoc, zdraví, akutní 
a chronické onemocnění  

- rozumí sociálním 

a ekonomickým dopadům 
nemoci 

- vysvětlí podstatu fungování 
nemocenského pojištění  

- orientuje se v systému dávek 

nemocenského pojištění 
- orientuje se v sociálních 

službách pro chronicky 
nemocné a jejich rodiny 

- umí vysvětlit rozdíl mezi 

nemocenským a zdravotním 
pojištění 

- orientuje se v systému 
hrazení zdravotní péče 

 Sociální politika péče 

o nemocné 

- definice nemoci a zdraví  
- akutní a chronické 

onemocnění z pohledu 

sociálních dopadů  
- ekonomické zabezpečení 

v době nemoci 
(zaměstnanci, osoby 
samostatně výdělečně činné)  

- nemocenské pojištění               
- dávky v nemoci, podpora při 

ošetřování člena rodiny, 
peněžitá pomoc v mateřství, 
vyrovnávací příspěvek 

v těhotenství a mateřství) 
- sociální služby pro 

chronicky nemocné osoby 
a jejich rodiny  

- zdravotní pojištění – hrazení 

zdravotní péče  

 

3 

Žák/žákyně: 

- zná a umí vysvětlit pojmy 

invalidita, postižení 
a handicap 

- umí popsat jednotlivé typy 

postižení a jejich souvislosti 
s případnou invaliditou 

- akceptuje princip rovných 
příležitostí a sociální 
ochrany osob s postižením  

- rozpozná jednotlivé druhy 
invalidních důchodů, rozumí 

konstrukci jejich výpočtu 
- orientuje se v dávkách 

sociální pomoci pro osoby 

s postižením 
- orientuje se v sociálních 

službách pro zdravotně 
postižené a jejich rodiny  

Sociální politika péče 

o osoby s handicapem  

- definice a pojetí invalidity, 
handicap 

- druhy postižení a jejich vliv 

na vznik invalidity  
- postavení osob s postižením 

ve společnosti, právo na 
rovné příležitosti  

- vzdělávání a zaměstnanost 

osob s postižením 
- ekonomické zabezpečení 

invalidních osob důchodové 
pojištění – druhy invalidních 
důchodů, jejich konstrukce  

- dávky sociální pomoci pro 
osoby s postižením  

- sociální služby pro osoby 
s postižením, daňové a další 
výhody 

 

4 

Žák/žákyně: 

- orientuje se ve státní 
sociální podpoře - umí 

přiřadit jednotlivé sociální 
dávky  

Státní sociální podpora  
- (dávky testované, 

netestované, dávky 

pěstounské péče) 

 

1 
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Žák/žákyně: 

- orientuje se v jednotlivých 
druzích služeb sociální péče 

- rozumí významu standardů 

kvality sociálních služeb 
a je si vědom nejčastějších 

etických problémů 
spojených s poskytováním 
jednotlivých forem služeb 

sociální péče  

Sociální péče 

- druhy služeb sociální péče 
- typologie klientů sociální 

péče 

- služby sociální péče 
poskytované v domácím 

prostředí klienta 
- služby sociální péče 

poskytované v pobytových a 

ambulantních zařízeních  

 

1 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v jednotlivých 

druzích služeb sociální 
prevence 

- umí popsat jednotlivé cílové 

skupiny a určit jejich 
specifické potřeby  

- rozumí významu standardů  

Služby sociální prevence 

(intervence) 

- druhy služeb sociální 
prevence (intervence) 

- typologie klientů sociální 

prevence 
 

 

1 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy a 

metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- rozumí problematice 

drogových závislostí a jejich 
dopadu na zdraví a sociální 
integraci  

- popíše problémy související 
se závislostmi na 

psychotropních látkách 
(včetně ekonomických 
a celospolečenských 

dopadů) 
- orientuje se v systému 

sociálních služeb pro osoby 
závislé 

- umí popsat roli 

streetworkera   
- rozumí problematice 

kriminality jako sociálního 
problému 

- objasní úlohu sociálního 

pracovníka ve vězení 
a kurátora pro dospělé 

- určí postavení probační a 
mediační služby v rámci 
justičního systému ČR 

(zná alternativní opatření, 
určí výhody a nevýhody) 

- orientuje se v programu soc. 
služby jako prevence trestné 
činnosti 

Služby sociální prevence 

pro specifické klientské 

skupiny  

- osoby závislé na 
psychotropních látkách 

jako klienti sociálních 
služeb (typy závislostí, 

sociální problémy 
související se závislostmi,  

- kriminalita jako sociální 

problém (mediační a 
probační služba, 

alternativní druhy trestů) 
- prevence sociálně 

patologických jevů 

(primární, sekundární, 
terciární programy sociální 

prevence, programy pro 
předškolní děti, rodiče, 
programy vázané na školu, 

prevence školního selhání, 
vrstevnické programy, 

svépomocné aktivity 

 

5 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem národ, 
národnost a občanství  

- orientuje se v právech 
národnostních menšin  

- objasní rozdíl mezi pojmy 

emigrant a imigrant 
- umí rozlišit legální 

a nelegální migraci 
(problematika zaměstnávání 
cizinců) 

- orientuje se v problematice 
azylových zařízení  

Etnické menšiny a sociální 

práce s uprchlíky  

- etnické menšiny a jejich 

práva na území ČR 
- ochrana etnických 

a jazykových menšin dle 

EU 
- azylová politika ČR  

- legální a nelegální migrace 
- problematika dětí – 

uprchlíků 

- zaměstnávání cizinců  
- sociální práce s migranty 

 

3 
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- objasní zdravotní a sociální 

situaci dětí uprchlíků  
- objasní zdravotní a sociální 

situaci romských dětí - uvádí 

příklady organizací pro 
romskou menšinu  

- objasní podstatu rasismu 
a uvádí příklady  

- specifika romských rodin 

a dětí 
- rasismus 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje práci 

dobrovolníků 
- orientuje se v zákoně 

o dobrovolné službě  
- orientuje se v činnostech 

charitativních a 

humanitárních organizací 

Dobrovolnictví 

- pojem, pravidla využívání 

práce dobrovolníků 
- charitativní a humanitární 

činnost 
- formy, typy subjektů - 

dobrovolnictví v současné 

společnosti 

 

2 
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název předmětu:  Právo 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 10 10 10 30 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Obecným cílem předmětu právo je poskytnout žákům přehled o právním 
systému a právním řádu České republiky, naučit je pracovat s právními 
prameny a získané znalosti aplikovat při řešení praktických situací. 

Charakteristika 

učiva: 

Žák získá dovednosti pracovat s právními prameny a používat právní 
pojmy. Učivo je rozvrženo dle stoupající obtížnosti a vzájemné 
návaznosti. Žák se nejprve seznámí se základními pojmy teorie práva, 

s historickým vývojem. Na tyto základy pak navazují znalosti 
jednotlivých odvětví práva veřejného a soukromého. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci pochopili funkci státu a práva 

v demokratické společnosti, toto pochopení kladně působilo na jejich 
právní vědomí a chování. Výuka dále žáka rozvíjí v oblasti kognitivních 
schopností, zejména rozvíjí jeho logické myšlení, schopnost přesně 

formulovat myšlenky a srozumitelně je vyjadřovat. Výuka vede žáky 
k samostatné práci s právními informačními zdroji. 

Pojetí výuky: 

Vyučování má teoreticko-praktický charakter. Základními metodami 

výuky jsou odborný výklad, práce s právními předpisy obsaženými 
v listinné či elektronické formě, práce ve skupinách na daných úkolech 
a jejich následná prezentace, diskusní metody na aktuální právní témata 

v souvislosti s právním vědomím, cvičení písemného a verbálního 
projevu v souvislosti s aplikací práva. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 

Předmět právo klade důraz na rozvoj komunikativních schopností žáka, 
a proto je stěžejním ukazatelem osvojení si probraného učiva ústní 
zkoušení. Ústní zkoušení by mělo být minimálně jednou u každého 

tematického celku. Toto zkoušení je doplněno testovým a písemným 
zkoušením. V písemném zkoušení je hodnocena zejména žákova 

samostatnost, schopnost pracovat s právními prameny a věcná správnost 
řešení problémového úkolu. 
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Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Právo se podílí na rozvoji klíčových kompetencí: 

 kompetence k učení – pracuje s odborným textem, vyhledává 
a zpracovává informace z různých zdrojů 

 kompetence k řešení problému – používá různé metody myšlení, 
volí vhodné prostředky a metody 

 kompetence komunikativních – srozumitelně, přesně a jazykově 

správně formuluje své myšlenky, diskutuje a respektuje názory 
ostatních, obhajuje správným způsobem vlastní názory 

 kompetence personální a sociální – využívá svých zkušeností, 
pracuje v týmu, odpovědně plní zadané úkoly; dovede vhodným 

způsobem jednat s občany 

 kompetence občanské – jedná odpovědně, samostatně a iniciativně 

nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; jedná v souladu 
s morálními principy, přispívá k uplatňování demokratických hodnot; 

zajímá se o společenské a politické dění ve státě, ve svém regionu, ale 
i ve světě 

 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním 
pojmům; pracuje se zdroji právních informací; zná působnost 

a strukturu orgánů státní správy a samosprávy; vytvořil si soubor 
základních vědomostí a dovedností nezbytných pro výkon práce 
v oblasti poskytování sociálních služeb; osvojil si osobnostní 

vlastnosti, zejména etické, vyžadované u zaměstnance poskytujícího 
sociální služby; má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 

v daném oboru a povolání; umí vhodně komunikovat s budoucími 
zaměstnavateli; orientuje se v právním rámci podnikatelské činnosti; 
dodržuje příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady 
Aplikace průřezových témat: 

 občan v demokratické – umění komunikace v pracovním 
i každodenním životě včetně jednání na úřadech, v bankách 

a pojišťovnách. Zamyšlení se o etických, právních a politických 
otázkách fungování společnosti a jejího vývoje. 

 člověk a svět práce – příprava žáka na úspěšné uplatnění se na trhu 

práce, jednání se zaměstnavateli, znalost právního rámce poskytování 
sociálních služeb občanům.  

 informační a komunikační technologie  – seznamuje s možnostmi 
využití informačních a komunikačních technologií při vyhledávání 

a zpracování informací týkajících se veřejné správy, trhu práce, 
zákonů a podzákonných právních předpisů v České republice. 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: sociální politika a sociální 

zabezpečení, sociální péče, ekonomika a základy podnikání, křesťanská 
etika, základy společenských věd, informační a komunikační 

technologie. 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

-  vysvětlí úlohu práva 
a jeho význam 
v současném světě 

Úvod 

- cíle a obsah předmětu 
- metody a formy studia 

právních pramenů 

- učebnice a jiná odborná 
literatura 

 

1 

Žák/žákyně: 

- rozvíjí své logické myšlení 
- zdokonalí své 

komunikativní schopnosti 
- orientuje se v systému 

práva 

- analyzuje zdroje právních 
informací 

- popíše platnost, účinnost 
a působnost právních 
předpisů 

- vysvětlí, jak vznikají 
právní vztahy 

- objasní, k čemu slouží 

systém práva 

 Základní pojmy teorie 

práva 

- kořeny práva, historický 

vývoj 
-  právní vědomí, právní 

zásady 

- členění práva – právo 
objektivní, subjektivní 

- systém práva – právo 
soukromé, veřejné 

- právo a stát – právní řád 

České republiky 
- publikace a forma právních 

předpisů 

- právní vztahy 
- právní normy, morální 

normy 
- realizace a aplikace práva 
- právní odpovědnost 

- zákonnost a její právní 
záruky 

- opakování 

 

4 

Žák/žákyně: 

- chápe rozdíl mezi mocí 

zákonodárnou, výkonnou 
a soudní, rozdělení jejich 
kompetencí 

- orientuje se v právních 
pramenech a normách 

ústavního práva 
- vysvětlí postavení občana 

v demokratické společnosti 

- orientuje se v problematice 
ochrany lidských práv 

Ústavní právo 

- historie ústav 

- pojem, prameny, zásady 
- demokratická ústava 
- rozdělení státní správy 

a moci 
- typy států 

- dělba moci ve státě 
- ústava České republiky 
- legislativní proces 

- lidská práva, svoboda, 
rovnost 

- Listina základních práv 
a svobod v České republice 

- opakování 

 

2 
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Žák/žákyně: 

- používá pojmy 
živnostenského práva 

- orientuje se 
v Živnostenském zákoně 

- vyjmenuje všeobecné 
a zvláštní podmínky 
provozování živnosti 

- orientuje se v oblasti 
živnostenské správy 

Živnostenské právo 
- pojem, prameny, zásady 
- živnost, druhy živností 

- provozovna, živnostník 
- následky neoprávněného 

podnikání 
- živnostenská správa 
- opakování 

 

3 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- pracuje s občanským 
zákoníkem a ostatními 
právními prameny dle 

zadané problémové situace 
- vysvětlí rozdíl mezi 

fyzickou a právnickou 
osobou 

- vysvětlí termín společné 

jmění manželů 
- aplikuje poznatky z teorie 

do praxe v problematice 
odpovědnosti za škodu, 
odpovědnosti za vady 

- předvede praktickou 
ukázku spotřebitelské 

smlouvy 
- vypočítá dědické podíly při 

dědění ze zákona 

- vysvětlí pojmy zůstavitel, 
dědická nezpůsobilost, 

neopominutelný dědic 
- samostatně vypracuje 

holografní a allografní 

závěť 
- vysvětlí problematiku 

ochrany osobnosti 
- zná svá práva a povinnosti 

v oblasti ochrany osobnosti 

- vyjmenuje rozdíly mezi 
jednotlivými druhy 

majetku 
- vysvětlí problematiku 

autorského práva 

- vysvětlí pojem vynález, 
zlepšovací návrh, ochranná 

známka 

Občanské právo hmotné 

- pojem, prameny, zásady 
- systematické členění 
- občanskoprávní vztahy 

- předmět občanskoprávních 
vztahů 

- právní úkony 
- zastoupení 
- plná moc – praktická 

ukázka 
- věcná práva – přehled 

- vlastnické právo 
- spoluvlastnictví 
- společné jmění manželů 

- věcná břemena 
- ochrana osobnosti 

- závazkové právo 
- kupní smlouva 
- darovací smlouva 

- smlouva o dílo 
- ostatní pojmenované 

smlouvy 
- dědické právo 
- závěť – praktická ukázka 

- odpovědnost za vady, 
bezdůvodné obohacení 

- opakování 

 

6 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí funkci manželství 
pro řádné fungování 

společnosti 
- orientuje se v problematice 

uzavírání manželství, 
okolností vylučujících 
uzavření manželství, zániku 

manželství 
- vysvětlí problematiku 

vyživovací povinnosti 
- orientuje se v problematice 

určení otcovství 

- vysvětlí pojem náhradní 
rodinná péče 

- orientuje se v problematice 
sociálně-právní ochrany 
dětí 

Rodinné právo 
- pojem, prameny, zásady 
- manželství 

- vztah mezi manžely 
- vztah mezi rodiči a dětmi 

- určení rodičovství 
- náhradní rodinná výchova 
- vzájemná vyživovací 

povinnost 
- sociálně-právní ochrana dětí 

- opakování 

 

4 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- popíše strukturu 
občanského soudního 
řízení 

- vysvětlí rozdíl mezi 
veřejným právem 

a soukromým právem 
- orientuje se v problematice 

soudnictví v České 

republice 
- používá správně termíny 

místní příslušnost, soudní 
příslušnost, žalobní petit 

- orientuje se v problematice 

opravných prostředků – 
odvolání, dovolání, obnova 

řízení, 

Občanské právo procesní 

- pojem, prameny, zásady 
- účastníci občanského 

soudního řízení 

- žaloba – obsah 
- průběh řízení 

- rozhodnutí soudu 
- opravné prostředky 
- insolvence 

- správní soudnictví 
- opakování 

 

2 

Žák/žákyně: 

- používá odbornou 
terminologii pracovního 

práva 
- aplikuje poznatky 

Zákoníku práce a ostatních 
právních předpisů do praxe 

- vypracuje pracovní 

smlouvu, dohodu 
o provedení práce a 

dohodu o pracovní činnosti 
- popíše důvody vedoucí 

k ukončení pracovního 

poměru a umí vypracovat 
dohodu, výpověď, 

okamžité zrušení 
pracovního poměru, 
ukončení ve zkušební době 

- vysvětlí problematiku 
změny pracovního poměru 

- vyjmenuje základní 
povinnosti zaměstnance 
a zaměstnavatele 

- orientuje se v problematice 
pracovněprávních sporů 

a popíše úlohu odborů 
v této oblasti 

Pracovní právo 
- pojem, prameny, zásady 
- právo na zaměstnání 

- účastníci pracovněprávních 
vztahů 

- pracovní poměr – vznik, 
změny, zánik, druhy 

- pracovní smlouva 

- práce konané mimo 
pracovní poměr 

- pracovní řád 
- pracovní doba 
- doba odpočinku, dovolená 

- pracovní podmínky žen 
a mladistvých 

- odpovědnost za škodu 
- zaměstnávání občanů se 

zdravotním postižením 

- pracovněprávní spory 
a jejich prevence 

- odborové organizace 
- opakování 

 

2 
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Žák/žákyně: 

- používá odbornou 
terminologii trestního práva 

- orientuje se v Trestním 
zákoníku a ostatních 

pramenech trestního práva 
- vysvětlí termíny zavinění 

a vina 

- rozliší jednotlivé skutkové 
podstaty trestných činů 

- popíše jednotlivé fáze 
trestního řízení 

- aplikuje problematiku 

soudnictví 
ve věcech mládeže na 

aktuální situace 

Trestní právo 
- pojem, prameny, zásady 
- trestní právo hmotné 

- členění trestního zákona 
- podmínky trestní 

odpovědnosti 
- zavinění – úmysl, nedbalost 
- tresty – druhy 

- tresty - ochranná opatření 
- promlčení a zahlazení 

odsouzení 
- trestné činy - zvláštní část 

trestního zákona 

- trestní právo procesní 
- zásady řízení 

- trestní řízení – 5 stádií 
- opakování 

 

3 

Žák/žákyně: 

- pracuje s prameny práva 

sociálního zabezpečení  
- orientuje se v jednotlivých 

dávkách sociálního 
zabezpečení 

- orientuje se v problematice 

moderní medicíny 
- vyjmenuje základní práva 

a povinnosti pacienta 
a zdravotnických 
pracovníků 

Sociální a zdravotní právo 
- právo sociálního 

zabezpečení 
- důchodové pojištění, 

penzijní připojištění 
- státní sociální podpora 
- sociální pomoc 

- sociální služby 
- práva a povinnosti pacientu 

a zdravotnických 
pracovníků 

- zákon o zdravotních 

službách 
- opakování 

 

3 
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název předmětu:  Sociální péče 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 20 10 0 0 30 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Cílem předmětu je seznámit žáky se sociálními službami jako s jedním 
z nástrojů sociální politiky a s jejich systémem a řízením. Vede je také 
k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky, k orientaci 

v aktuálních sociálních problémech a způsobech jejich řešení. 
Má těsnou vazbu na oblast společenskovědního a ekonomického 

vzdělávání. Jejich témata lze vhodně propojovat s obsahovým okruhem 
Řízení sociálních služeb. Přispívá také k realizaci průřezového tématu 
Člověk a svět práce a k rozvoji pracovních a podnikatelských 

kompetencí žáků. 

Charakteristika 
učiva: 

Člení se na okruhy: metody sociální práce, problematiku rodin, systém 
sociálních služeb, management sociálních služeb, kvalita v sociálních 

službách, sociální deviace a patologie. 
Výuka směřuje k tomu, aby žák prováděl krizovou intervenci a základní 

sociální poradenství, podílel se pod odborným vedením na sociálních 
depistážích a sociální prevenci; měl přehled o systému sociálních služeb 
a znal podmínky jejich poskytování; spolupracoval při řízení 

rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů 
činností nebo projektů; znal požadavky na pracovníky v sociálních 
službách, jejich práva a povinnosti;  sledoval průběžně vývoj sociálního 

systému a nové trendy v sociální péči a službách. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Výuka směřuje k tomu, aby si žáci vážili lidské svobody a lidských 
práv, preferovali duchovní, humanitní a demokratické hodnoty. Ctili 

život jako nejvyšší hodnotu, měli aktivní přístup k životu a k řešení jeho 
problémů. Jednali zodpovědně a čestně, chránili životní prostředí, 

jednali hospodárně, ctili hodnotu lidské práce a jejích výsledků. 
Pociťovali odpovědnost za vlastní zdraví, usilovali o zdravý životní styl 
a zdokonalování své tělesné zdatnosti. 

Pojetí výuky: 

Ve výuce se dále používají vyučovací metody: 

1. Klasické výukové metody: slovní (vysvětlování, výklad, práce 
s textem, rozhovor), názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, 

práce s obrazem, instruktáž). 
2. Aktivizující metody: metody diskusní, problémová výuka, metody 
situační. 

3. Komplexní výukové metody: frontální výuka, skupinová 
a kooperativní výuka, partnerská výuka, individuální 

a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, 
brainstorming, projektová výuka, otevřené učení, učení v životních 
situacích, podle možností jsou zařazeny exkurze, tematické přednášky 

a besedy, použití didaktických pomůcek – videoprojektor, diaprojektor. 
Součástí výuky je i řešení konkrétních praktických příkladů 

a samostatné zpracování projektů. Důležité je i využívání 
mezipředmětových vztahů. 
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Hodnocení 
výsledků žáků: 

Žáci budou hodnoceni jak v ústním, tak písemném projevu, 

v samostatných pracích. 
V ústním projevu mluví souvisle, srozumitelně a jazykově správně. 
Znají souvislosti a jsou schopni navázat i na ostatní předměty (např. 

Právo, Pečovatelství, Psychologii a komunikaci, Sociální politiku 
a sociální zabezpečení, Ekonomiku a základy podnikání atd.) 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 
kompetencí 

a průřezových 
témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu nebo určit 
jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, 

navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, 
vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, myšlenkové 

operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, 
metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat 

zkušeností a vědomostí nabytých dříve, spolupracovat při řešení 
problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

 komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně 

a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, dodržovat 
jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, zaznamenávat 

písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 
(přednášek, diskusí, porad apod.) 

 odborné kompetence – podílet se na zajišťování sociálních služeb, 
mít přehled o systému sociálních služeb a znát podmínky jejich 
poskytování, spolupracovat při řízení rezidentních i komunitních 

sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů; 
uplatňovat své ekonomické znalosti a dovednosti, provádět krizovou 

intervenci a základní sociální poradenství, podílet se pod odborným 
vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci, ovládat 
administrativní a správní postupy související s poskytováním 

sociálních služeb, vést příslušnou dokumentaci a pracovat s právními 
i jinými zdroji odborných informací, respektovat příslušnou 

legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů, být připraven pracovat 
samostatně i v týmu, komunikovat kvalifikovaně a odpovídajícím 
způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky, znát 

požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva 
a povinnosti, mít vytvořeny předpoklady pro sebereflexi 

a sebehodnocení a dovednosti potřebné pro vyrovnávání se 
s náročností povolání a stresem, využívat ve své práci odpovídajícím 
způsobem empatickou, asertivní a autentickou komunikaci, sledovat 

a využívat nové poznatky a přístupy v této oblasti sociální činnosti 

 personální a sociální kompetence  – posuzovat reálně své fyzické 

a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování 
v různých situacích, pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností, stanovovat si cíle a priority 
podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 
a životních podmínek, reagovat adekvátně na hodnocení svého 

vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu 
i kritiku, ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, 

postoje a jednání jiných lidí, přispívat k vytváření vstřícných 
mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat 
předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
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 občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat odpovědně, 

samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném 
zájmu, dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí 

(popř. jejich kulturní a náboženská specifika), vystupovat proti 
nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu 
s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 

k uplatňování hodnot demokracie, zajímat se aktivně o politické 
a společenské dění u nás i ve světě 

 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
– mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy 
i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být 

připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, 
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, znát 

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

Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby 
respektovali práva a osobnosti druhých, morálku, svobodu, 

odpovědnost, toleranci, solidaritu, dovedli jednat s lidmi, měli 
vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního 

úsudku 

 člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali 

postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, 
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou - jinými látkami 
ekonomicky, s ohledem na životní prostředí 

 člověk a svět práce  – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili 
význam vzdělávání a celoživotního učení pro život, byli motivováni 

k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, dodržovali 
stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem 
řízení jakosti zavedeným na pracovišti, dbali na zabezpečování 

parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 

 informační a komunikační technologie  – žáci jsou vedeni k tomu, 
aby dokázali pracovat s různými informacemi a komunikačními 

prostředky, pracovali s osobním počítačem a dalšími prostředky 
informačních a komunikačních technologií, komunikovali 
elektronickou poštou a využívali další prostředky online a offline 

komunikace, získávali informace z otevřených zdrojů, zejména pak 
s využitím celosvětové sítě Internet, uvědomovali si nutnost posuzovat 

rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 
přistupovali k získaným informacím, byli mediálně gramotní, 
sledovali průběžně vývoj sociálního systému a nové trendy v sociální 

péči a službách 
Mezipředmětové vztahy: v předmětu žák využívá znalostí a dovedností 

získaných v předmětech - sociální politika a sociální zabezpečení, 
psychologie, zdravotní nauka, základy pedagogiky, pečovatelství, 
výchovné a volnočasové aktivity atd… 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- ovládá základní techniky 
sociálního šetření 

- definuje výhody 

a nevýhody rozhovoru 
- orientuje se v sociální práci 

s rizikovými klienty 
- definuje hlavní 

komponenty neverbální 

komunikace  
- poskytne klientovi 

základní radu a pomoc 
v jeho sociální situaci 

Rozhovor 

- forma a metoda sociální 
práce 

- typy rozhovoru 

- výhody a nevýhody 
- specifické znaky 

- účely rozhovoru 
- rozhovor jako základní 

prostředek sociální terapie 

- typy sociální práce 
s rizikovými klienty 

- hlavní komponenty 
neverbální komunikace 

 

3 

Žák/žákyně: 

- se orientuje v historickém 
vývoji rodiny, porovná 
vývojové trendy ve světě 

- charakterizuje rozdělení 
rodin a funkce rodiny 

- definuje pojem rodina, 

popíše a na příkladu uvede 
znaky funkční rodiny 

- pojmenuje poruchy rodiny 
ve vztahu k dítěti, uvede 
příčiny a projevy rodiny 

dysfunkční a afunkční 
- vyloží systém sociálně 

právní ochrany dětí 
 

Rodina 

- stručný historický vývoj 
- charakteristika současné 

rodiny 

- vývojový cyklus rodin 
- vnitřní struktura rodiny 
- typy rodinné výchovy 

- rodičovská role 
- funkce rodiny 

- poruchy funkcí rodiny 
- klinická rodina 
- práce sociálního 

pracovníky s rodinou 
- rozvod a jeho důsledky na 

rodinu 
- funkce mediátora 
- rekonstruovaná rodina  

- poruchy rodičovství 

 

5 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

165 
Sociální péče 

Žák/žákyně: 

- popíše způsob sociální 
diagnostiky ohrožených dětí 

- definuje pojem sanace 

rodiny 
- definuje pojem domácí násilí 

- rozliší formy domácího 
násilí v souvislosti s věkem, 
pohlavím a sociálním 

prostředím, 
- charakterizuje oběti 

domácího násilí, 
- charakterizuje pachatele 

domácího násilí, 

- vyjmenuje v přehledu 
zařízení a sociální služby 

poskytující pomoc obětem 
domácího násilí, 

Syndrom CAN 

- definice 
- formy a projevy 
- terapie 

- sanace rodiny 
- prevence 

- domácí násilí, formy, 
agresor, oběť 

 

2 

Žák/žákyně: 

- definuje sociální služby, 

vyjmenuje cíle sociálních 
služeb 

- popíše souvislost začlenění 
sociálních služeb do 
kategorie veřejných služeb 

- v přehledu popíše vývoj 
sociálních služeb v historii 

Evropa a ČR 
- orientuje se v zákoně 

108/2006 o sociálních 

službách 
- rozčlení základní druhy 

a formy sociálních služeb 
uvedené v zákoně 
o sociálních službách 

- vyjmenuje zařízení 
sociálních služeb uvedené 

v zákoně o sociálních 
službách 

- vyjmenuje základní činnosti 

při poskytování sociálních 
služeb dané zákonem 

o sociálních službách 
- charakterizuje služby 

sociální péče 

- objasní úlohu státu a 
samosprávy v řízení 

sociálních služeb 
- charakterizuje činnost 

a postavení nevládních 

organizací a dalších subjektů 

Systém sociálních služeb 

- zákon č. 108/2006  

- účel sociálních služeb 
- trendy v historickém vývoji 

sociálních služeb 
- legislativní zakotvení 

sociálních služeb v ČR 

- kategorizace sociálních 
služeb 

- typologie sociálních služeb 
podle cílových skupin  

- služby sociální péče 

- služby sociální prevence 
- služby formou pobytovou 

- služby formou ambulantní 
- služby formou terénní 

 

4 

Management sociálních 

služeb 

- plánování sociálních služeb 
- plánování zaměřené na 

osobu 
- pracovníci v sociálních 

službách 

- kompetence sociálních 
pracovníků 

- profesní etika 

 

 

3 

Kvalita v sociálních 

službách 

- standardy kvality 
sociálních služeb 

- metody sociální práce 
- metody zaměřené na objekt 

 

3 
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v sociálních službách 

- vyjmenuje možné 
zřizovatele sociálních služeb 

- charakterizuje právní formy 

poskytovatelů sociálních 
služeb 

- definuje skupinu uživatelů 
sociálních služeb 

- popíše podmínky 

poskytování sociálních 
služeb 

- vyjmenuje podmínky 
registrace a povinnosti 
poskytovatele sociálních 

služeb 
- popíše smluvní princip při 

poskytování sociálních 
služeb 

- vyjmenuje práva klientů 

sociálních služeb 
a dokumentuje jejich 

naplňování v konkrétních 
situacích 

- vyjmenuje obecné parametry 

prověřující kvalitu sociálních 
služeb 

- popíše význam zavedení 
standardů sociálních služeb a 
jejich uvedení v právním 

předpise 
- popíše členění standardů 

kvality sociálních služeb do 
okruhů 

- u jednotlivých standardů 

zhodnotí daná kritéria a 
uvede na příkladu jejich 

plnění 
- orientuje se v právních 

dokumentech týkajících se 

poskytování sociálních 
služeb, zejména ve vztahu 

k přímé činnosti pracovníků 
sociálních služeb 

- charakterizuje základní 

kategorie pracovníků 
v sociálních službách, 

zhodnotí požadavky na 
pracovníky na pozici 
odpovídající absolventům 

tohoto oboru vzdělání 

- metody zaměřené na 

získávání informací 
- praktické uplatnění metod 

sociální práce 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- popíše systém sociálních 
služeb poskytovaných 
lidem se zdravotním 

postižením 
- na příkladu popíše způsob 

posuzování stupně 
závislosti zdravotně 
postižených jedinců 

- pojmenuje rizikové faktory 
pro vznik patologické 

závislosti 
- charakterizuje systém 

zařízení a sociálních služeb 

v ČR zaměřených na práci 
s lidmi se závislostí, 

porovná se situací v 
Evropě 

- charakterizuje činnost 

probační a mediační služby 
(PMS) 

- určí cílovou skupinu PMS 
- popíše systém 

postpenitenciární péče 

Sociální deviace a patologie 

- prostituce 
- sexuální deviace 
- zdravotně postižení lidé 

- sektářství 
- úplatkářství 

- probační a mediační služba 
- terénní sociální práce 

(streetwork) 

- tvořivá práce jako sociální 
fenomén kurátorská péče 

- služby a pracovníci sociální 
prevence – kurátor, sociální 
pracovní, sociální asistent 

- vězeňská péče 
 

 

6 

Žák/žákyně: 

- popíše systém péče o děti 
žijící mimo vlastní rodinu 

- vyjmenuje příčiny 
sociálního osiření 

- rozliší systém náhradní 

rodinné péče a péče 
institucionální 

- popíše systém sociálních 
služeb pro rizikové děti 
a mládež 

Náhradní rodinná péče 

- adopce 
- pěstounská péče 

- poručnictví 
- opatrovnictví 
- ústavní péče o děti 

 

4 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

168 
Pečovatelství 

 

název předmětu:  Pečovatelství 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 20 10 10 60 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Obecným cílem předmětu je vést žáky k získávání teoretických 
vědomostí a praktických dovedností potřebných pro poskytování přímé 
obslužné péče o klienty. Připravuje je na práci s různými typy klientů, 

kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak s klienty v zařízeních 
sociálních služeb, tak v domácím prostředí. 

Charakteristika 

učiva: 

Předmět má teoreticko-praktický charakter a svým zaměřením se řadí 

mezi předměty odborné. Témata jsou do ročníků rozdělena dle 
náročností s logickou návazností. Výuka je realizována formou 

blokového vyučování v následujících ročnících takto: v prvním ročníku 
10 hodin, v druhém ročníku 10 hodin, ve třetím ročníku 20 hodin, ve 
čtvrtém ročníku 10 hodin a v pátém ročníku 10 hodin. 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Vyučování se zaměřuje na to, aby žák osvojil si vědomosti a dovednosti 

základních ošetřovatelských a pečovatelských postupů, uplatňoval při 
péči o klienty postupy a formy adekvátní jejich zdravotnímu 

a sociálnímu handicapu, vhodně komunikoval s pacienty, respektoval 
jejich osobní a kulturní specifika, dodržoval práva klientů, uplatňoval 
holistický přístup ke klientům, byl schopen pracovat v týmu, byl si 

vědom multikulturní identity klientů, pracoval bezpečně a osvojil si 
zásady bezpečnosti práce, uvědomoval si potřebu sociální interakce 

v týmové spolupráci. 

Pojetí výuky: 

Předmět má teoreticko-praktický charakter. Výuka je rozdělena na 
hodiny teorie a cvičení. Při hodinách cvičení se třída může dělit na 
skupiny tak, aby bylo možné nacvičit jednotlivé dovednosti. Hodiny 

teorie mají také charakter konzultace a informace o samostudiu, jeho 
odborném zaměření a práci s literaturou.  Ve výuce se dále používají 

vyučovací metody: forma frontálního vyučování, skupinové práce 
a prezentace výsledků, řešení modelových situací – kasuistik, aktivní 
vyhledávání informací v odborných textech, použití didaktických 

pomůcek – obrazové folie pro zpětný projektor, videoprojektor, další 
aktivizační vyučovací metody- brainstorming, mentální mapy, hraní 

rolí, exkurze. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Hodnocení žáka může být vyjádřeno klasifikací, jehož součástí může 
být průběžné písemné zkoušení formou testů, ústní zkoušení 
a hodnocení samostatné práce s odborným textem. Důraz je kladen na 

propojení teoretických poznatků s praxí, na schopnost týmové 
spolupráce a aplikovat poznatky při řešení modelových situací. 

V praktických dovednostech žák prokazuje též organizační schopnost, 
správnost provedení výkonu dle standardu, dovednost komunikace, 
dodržování hygienických požadavků, antisepse a asepse a bezpečnost 

práce. 
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Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Klíčové kompetence: srozumitelně formulovat myšlenky, kultivovaně 
a věcně komunikovat, vést diskuzi, stanovit si reálné cíle, volit vhodné 
prostředky a způsoby pro plnění jednotlivých úkolů, konzultovat různé 

problémy, schopnost týmové spolupráce, schopnost kritického myšlení, 
schopnost tolerance a přátelských postojů k jiným lidem, objektivně 

hodnotit své výsledky, uvědomovat si a pěstovat vlastní kulturní, 
národní a osobní identitu, pokračovat v učebním a pracovním procesu, 
uvědomit si význam celoživotního vzdělávání, efektně aplikovat 

matematické postupy při řešení praktických úkolů. 
Odborné kompetence: provádět činnosti základní ošetřovatelské 

a pečovatelské činnosti v předepsaném rozsahu, provádět sociální 
aktivizaci a terapii klientů dle specifik jejich zdravotního nebo 
sociálního handicapu, usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce, chápat 

bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, dodržovat 
stanovené normy a předpisy, znát význam, účel a užitečnost vykonané 

práce, užívat odbornou terminologii.  
Průřezová témata: 

 občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby 

respektovali práva a osobnosti druhých, dovedli jednat s lidmi, měli 
vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost morálního 

úsudku 

 člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k tomu, aby chápali 

postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, 
porozuměli souvislostem mezi enviromentálními, ekonomickými 
a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, nakládat 

s materiály, energiemi, odpady, vodou jinými látkami ekonomicky, 
s ohledem na životní prostředí 

 člověk a svět práce  – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili 
význam vzdělávání a celoživotního učení pro život, byli motivováni 

k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

 informační a komunikační technologie  – žáci jsou vedeni k tomu, 

aby dokázali pracovat s různými informacemi a komunikačními 
prostředky 

 finanční gramotnost – žáci jsou vedeni k tomu, aby se orientovali 

v hospodářské struktuře oboru 
Mezipředmětové vztahy: V předmětu pečovatelství žák využívá znalostí 

a dovedností získaných v předmětech psychologie a komunikace, 
zdravotní nauky, základy pedagogiky, výchovné a volnočasové aktivity 
aj. 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

170 
Pečovatelství 

1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem 
pečovatelství 

- definuje základní rysy 

moderního pečovatelství 
s ohledem na multikulturní 

specifika 
 

Pečovatelství 

- úvod do studia předmětu 
- charakteristika a základní 

rysy moderního 

pečovatelství 
- multikulturní pečovatelství 

 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Občan 
v demokratické 
společnosti  

samostudium 

1 

 

Žák/žákyně: 

- uvědomí si předpoklady 
potřebné pro práci 
pečovatele 

- uvede profesní kompetence 
v práci pečovatele 

- objasní náročnost 
pečovatelského povolání  

Osobnost pečovatele a jeho 

kompetence 

- náplň práce pečovatele 
- základní předpoklady 

výkonu povolání 
- profesní kompetence  

Člověk a svět práce 
Občan 
v demokratické 

společnosti 
 

samostudium 

Žák/žákyně: 

- rozšíří své znalosti 

historického vývoje 
a významných osobností  

Historie pečovatelství 

a vzdělávání pracovníků 

v sociální péči  

- historie ošetřovatelství 

a pečovatelství a jeho 
významné osobnosti  

- vývoj českého 

zdravotnického a 
sociálního školství 

Člověk a svět práce 
Informační 
a komunikační 

technologie 
 

samostudium 

Žák/žákyně: 

- naváže na praxi 
všeobecných pravidel etiky 
a morálky 

Etika v práci pečovatele 

- základní principy 
medicínské etiky 

- etické kodexy 

- etické zásady v povolání 
pečovatele 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
samostudium 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem týmová 
spolupráce 

- rozliší a popíše pracovníky 

jednotlivých úseků 
sociálního zařízení 

Spolupráce s dalšími 

spolupracovníky 

- týmová spolupráce 
- specifické úseky sociálního 

zařízení 

Člověk a svět práce 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

Samostudium 
 

Žák/žákyně: 

- upevní a rozšíří své 
znalosti 

- uvědomí si projevy 
syndromu vyhoření  

- vysvětlí vlastními slovy 

postup zvládání 
profesionálního stresu  

Duševní hygiena pečovatele  

- zátěž a stres v práci 
pečovatele 

- syndrom vyhoření 
- zvládnutí stresu a aktivní 

přístup k životu 

Člověk a svět práce 

 
samostudium 
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- aktivně využívá zásady 

duševní hygieny  
- vysvětlí význam relaxace 

pro lidský organismus 

Žák/žákyně: 

- vyjmenuje základní faktory 
ovlivňující uspokojování 

potřeb člověka 
- popíše základní lidské 

potřeby dle Maslowa 

- objasní způsoby 
diagnostiky potřeb u 

klienta 

Základní potřeby člověka 

- faktory ovlivňující 
uspokojování potřeb 

- hierarchie potřeb podle 
Maslowa  

- diagnostika potřeb 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

kasuistika 

1 

Žák/žákyně: 

- naváže na své znalosti 

o získávání informací 
o klientovi a jeho 
potřebách  

- definuje jednotlivé druhy 
verbální a neverbální 

komunikace 
- dodržuje zásady vedení 

rozhovoru a vhodně 

komunikuje s klientem 
- popíše možné komunikační 

bariéry 

Získávání poznatků 

o klientovi 

- metoda pozorování 
a rozhovoru 

- verbální a neverbální 

komunikace 
- komunikační bariéry 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
práce ve skupinách 

Žák/žákyně: 

- objasní možná rizika 
nemoci z povolání 

- navrhne zásady 
a prostředky prevence 

onemocnění 
- sestaví a naplánuje režim 

dne a aktivní odpočinek 

- popíše základní ochranné 
pracovní pomůcky 

- uvede hygienické 
požadavky týkající se 
sociálních služeb  

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, požární 

prevence, základy hygieny 

a epidemiologie 

- životní a pracovní prostředí 

- význam ochrany zdraví 
a prevence nemocí 

- režim dne, pracovní 

zatížení, spánek 
a odpočinek, pohybová 

aktivita 
- péče o hygienu a výživu 

Člověk a svět práce 

 
Člověk a životní 

prostředí 

1 
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Žák/žákyně: 

- rozliší a popíše různé typy 
lůžek a jejich vybavení 

- zvolí a použije vhodné 
pomůcky doplňující lůžko 

- přiřadí správně jednotlivé 
polohy klientům s určitým 
onemocněním 

- objasní postupy vedoucí ke 
změně polohy klienta v 

lůžku 
- upraví lůžko bez klienta i s 

klientem, upraví polohu 

klienta v lůžku 
- vysvětlí význam vhodné 

úpravy lůžka a polohy pro 
prevenci imobilizačního 
syndromu 

- komunikuje správným 
způsobem s klientem 

Péče o klienta na lůžku 

- typy lůžek pro děti a 
dospělé 

- základní vybavení lůžka, 
pomůcky doplňující lůžko 

- úprava lůžka bez klienta a 
s klientem 

- polohy klienty na lůžku, 

manipulace s klientem 
- polohování  

- imobilizační syndrom 
- komunikativní dovednosti 

při práci s klientem 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí  
 

skupinová práce 
práce s odborným 

textem 
hraní rolí 

2 

Žák/žákyně:  

- prohloubí své znalosti 
a správným způsobem 
demonstruje hygienickou 

péči u klientů různého 
stupně sebepéče 

- používá vhodné pomůcky 
- rozliší typy poškození kůže 

a navrhne vhodný způsob 

ošetření 
- vybere a správně použije 

pomůcky k prevenci 
dekubitů a opruzenin 

- zaznamenává 

poskytovanou péči do 
dokumentace 

- dodržuje hygienické zásady  
- vhodně komunikuje 

s klientem a respektuje jeho 

intimitu a sociokulturní 
specifika 

- navrhne vhodné 
kompenzační pomůcky 
k hygieně klienta sociálních 

služeb sociálních služeb 

Péče o osobní hygienu 

dospělého klienta 

- význam hygienické péče 
- osobní a ložní prádlo 

- ranní a večerní toaleta, 
celková koupel 

- specifika hygienické péče 
daná kulturními tradicemi 

- hygiena při vyprazdňování 

- mytí znečištěného 
nemocného 

- péče o kůži, prevence 
opruzenin a proleženin, 
příčiny jejich vzniku, 

projevy, ošetření 
- komunikativní dovednosti 

při poskytování hygienické 
péče 

- vedení záznamů o hygieně  

- kompenzační pomůcky 
k osobní hygieně klienta 

- ochranné pracovní 
pomůcky 

Člověk a svět práce 
 
Člověk a životní 

prostředí 
 

myšlenkové mapy 
skupinová práce  
hraní rolí 

2 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí si význam 
hygienické péče o kojence 

a batole 
- zajistí podmínky pro 

hygienickou péči u kojence 
- provede vlastní výkon 

koupele kojence ve 

vaničce v odborné učebně 
- dbá na bezpečí při koupeli 

kojence  
- bezpečně drží kojence 

v náručí  

- vybere vhodné prostředky 
k ošetření opruzení kůže 

kojence  

Péče o osobní hygienu 

kojenců a batolat 

- koupel kojence a batolete  

- péče o kůži, vlasy nehty 
dítěte  

- péče o zánětlivé projevy 
kůže u dítěte - opruzeniny 

- prevence opruzenin 

- oblékání kojence a batolete 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
kasuistika 
práce ve skupinách 

1 

Žák/žákyně: 

- upevní své znalosti 
v oblasti obvazové 

techniky  
- zvolí typ obvazového 

materiálu a správně přiloží 
obvaz na jednotlivé části 
těla 

- demonstruje bandáž 
dolních končetin 

Obvazová technika  

- šátkové obvazy  
- obinadlové obvazy  

- obvazy z pružných obvazů 
 

Člověk a svět práce 
 

práce ve skupinách 
hraní rolí 

2 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- vyjmenuje a charakterizuje 
jednotlivé druhy NN 

- popíše vlastními slovy 

proces šíření infekce  
- vysvětlí význam prevence 

šíření NN a 
protiepidemického režimu  

- uvede příklady 

dekontaminace 
- připraví pracovní 

dezinfekční roztok 
- popíše správný dezinfekční 

postup 

Nozokomiální nákazy 

a jejich prevence 

- dělení nozokomiálních 
nákaz 

- proces šíření 
nozokomiálních nákaz  

- prevence nozokomiálních 
nákaz 

- péče o ruce pečovatele 

- dezinfekce – metody, 
účinky, příprava 

dezinfekčních roztoků, 
dezinfekce předmětů 
z různých materiálů 

- sterilizace 

Člověk a svět 
práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
práce s odborným 
textem 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem výživy 

- vyjmenuje a charakterizuje 
složky výživy 

- popíše faktory ovlivňující 

výživu 
- zhodnotí výživový stav 

klienta a stanoví problémy 
s tím spojené 

- demonstruje postup při 

krmení klienta s poruchou 
soběstačnosti 

Péče o výživu dospělého 

klienta  

- charakteristika výživy  
- faktory ovlivňující výživu 
- poruchy výživy a jejich 

příznaky 
- zhodnocení stavu výživy 

klienta 
- dietní systém 
- způsoby podávání stravy 

klientům s poruchou 
soběstačnosti  

- alternativní výživové směry  
- vyjmenuje diety patřící do 

dietního systému 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
myšlenkové mapy 
kasuistika 

hraní rolí 

2 

Žák/žákyně: 

- zdůvodní význam kojení ve 
výživě dítěte 

- vyjmenuje náhrady 
mateřského mléka 

- vypracuje jídelníček pro 
roční měsíční dítě 

- poučí „matku“ ze sociálně 

znevýhodněného prostředí 
o vhodných přípravcích 

umělé výživy pro kojence 
do 6 měsíců  

- vytvoří jídelníček pro 2leté 

batole  
- popíše postup krmení 

 Péče o výživu kojenců 

a batolat  

- kojenecká výživa  

- kojení, význam, překážky, 
postup při kojení  

- strava kojící matky 
- náhrada mateřského mléka 

– příprava adaptovaného 

mléka 
- příkrm – nemléčná strava 

kojence 
- zásady zdravé výživy 

batolete 

 

Informační 

a komunikační 
technologie 

 
kasuistika 
 

2 
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kojence z kojenecké láhve 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje a popíše FF 

lidského těla 
- objasní způsoby měření FF 
- v odborné učebně 

demonstruje měření všech 
uvedených FF u dospělého 

klienta i u dítěte 
- vyjmenuje fyziologické 

a patologické hodnoty FF 

u dospělých a dětí 
- zapíše naměřené hodnoty 

do dokumentace 
a zhodnotí je 

Sledování fyziologických 

funkcí 

- sledování tělesné teploty  
- sledování pulzu 
- sledování krevního tlaku 

- sledování dechu 
- faktory ovlivňující FF, 

hodnocení, měření, místa, 
metody a postupy měření FF 

- zásady měření FF, chyby při 

měření FF 
- specifika měření FF u dětí 

Informační 
a komunikační 
technologie 

 
práce ve skupinách 

4 
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3. ROČNÍK 

 
  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 

a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam 

pravidelného 
vyprazdňování 

- vyjmenuje příčiny 

způsobující poruchy 
vyprazdňován moče a 

stolice  
- stanoví problémy klienta 

s poruchou vyprazdňování  

- charakterizuje pojem 
inkontinence a stomie 

- vymění kolostomický 
sáček a sběrný sáček na 
moč  

- specifikuje psychologickou 
problematiku klienta 
s inkontinencí a atonií 

- navrhne vhodné pomůcky 
pro inkontinentního klienta 

- demonstruje v odborné 
učebně podání podložní 
mísy a močové lahve 

- popíše specifika 
vyprazdňování u dítěte 

Péče o vyprazdňování 

- vyprazdňování moče 

i stolice  
- fyziologie a faktory 

vyprazdňování 

- způsoby vyprazdňování 
u klienta s poruchou 

soběstačnosti  
- poruchy vyprazdňování 

stolice a moče  

- zácpa, průjem, 
inkontinence, stomie  

- péče permanentní močový 
katétr 

- pomůcky pro inkontinentní 

klienty a stomiky 
- specifika vyprazdňování 

kojence a batolete  

Člověk a životní 
prostředí  

 
myšlenkové mapy 
práce ve skupinách 

4 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí co je spánek 
a odpočinek 

- jmenuje faktory ovlivňující 
spánek  

- popíše poruchy spánku 

- odebere spánkovou 
anamnézu od klienta 

- naplánuje péči o klienta 
s ohledem k jeho 
spánkovým návykům 

a potřebám  
- charakterizuje potřebu 

spánku dle věku dítěte  
-  předspánkové rituály 

Péče o spánek a odpočinek 

- charakteristika spánku 
a odpočinku 

- fáze spánku, faktory 
ovlivňující spánek 
a odpočinek  

- poruchy spánku 
- prostředí vhodné pro 

spánek a odpočinek¨ 
- podpora spánkových 

návyků 

- péče o spánek a odpočinek 
u dítěte 

Člověk a životní 
prostředí 
 

beseda 

1 
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Žák/žákyně: 

- vyjmenuje účinky tepla 
a chladu 

- vysvětlí význam působení 
tepla a chladu na lidský 

organismus 
- popíše postupy 

jednotlivých aplikací 

- přiloží teplý nebo studený 
obklad a zábal 

 

Aplikace tepla a chladu 

- působení chladu a tepla 
- kontraindikace aplikace 

tepla  
- vlastní aplikace tepla 

a chladu 
- obklady a zábaly 

Člověk a životní 
prostředí  

 
skupinová práce 

 

1 

Žák/žákyně: 

- vlastními slovy popíše 

typy MR 
- charakterizuje klienty 

s morbus Down 

- chápe potřeby osob s MR 
- respektuje zvláštnosti 

jedinců s MR 
- navrhne způsoby 

spolupráce s rodiči dítěte 

s MR a sdělí priority péče 
o klienta s těžkou MR 

Péče o klienta s mentální 

retardací 

- charakteristika a dělení 
mentální retardace 

- Downův syndrom 

- zvláštnosti jedinců s MR 
- péče o dospělé klienty 

s MR 
- péče o děti s MR 

Člověk a svět práce 

 
exkurze 

kasuistika 

3 
 

Žák/žákyně: 

- stručně charakterizuje 
postižení zraku  

- orientuje se v nabídce 

organizací poskytující 
služby klientům se 

zrakovým postižením 
- vyjmenuje kompenzační 

pomůcky, popíše jejích 

funkci 
- dodržuje zásady 

komunikace s nevidomým 
- popíše zásady rozvoje 

a aktivizace dítěte se 

zrakovým postižením  
- chápe problematiku 

i potřeby klientů se 
zrakovým postižením 

Péče o klienta se zrakovým 

postižením 

- charakteristika zrakového 
postižení 

- kompenzační pomůcky pro 
zrakově postižené  

- nácvik prostorové orientace 
a samostatného pohybu  

- pomoc pečovatele a vlastní 

péče o zrakově postižené 
klienty 

- péče o zrakově postižené 
dítě 

- zásady kontaktu 

nevidomého s pečovatelem 
 

 
 

Člověk a svět práce 
 

exkurze 
 

2 
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Žák/žákyně: 

- vyjmenuje příčiny omezení 
tělesného pohybu 

- vlastními slovy 
charakterizuje jednotlivá 

onemocnění, projevy 
a důsledky 

- uvědomuje si závažnost 

uvedených stavů 
vedoucích k omezení 

pohyblivosti 
- popíše individuální potřeby 

klientů a tělesným 

postižením 
- zaujímá ke klientovi 

empatický postoj 

 Péče o klienta s tělesným 

postižením 

- příčiny tělesného omezení 

- péče o klienta s RS  
- péče o klienta 

s Parkinsonovou chorobou 
- péče o klienta s CMP 
- péče o klienta s míšním 

poraněním 
- význam kompenzačních 

pomůcek a jejich výběr 
- úprava bytů klientů 

Člověk a svět práce 

 
kasuistika 

3 

Žák/žákyně: 

- stručně charakterizuje 
postižení sluchu 

- orientuje se v nabídce 
organizací poskytující 

služby klientům se 
sluchovým postižením 

- vyjmenuje kompenzační 

pomůcky, popíše jejich 
funkci 

- dodržuje zásady 
komunikace s neslyšícím 

 Péče o klienta se 

sluchovým postižením 

- příčiny sluchového 

postižení  
- kompenzační pomůcky pro 

neslyšící  
- pomoc pečovatele a vlastní 

péče o sluchově 

postiženého klienta 
- specifika péče o sluchově 

postižené dítě 

Informační 
komunikační 

technologie  
 
práce s odborným 

textem 

2 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje pojem stáří, 

stárnutí, stařecká křehkost 
- vymezí nejčastější 

problémy stáří 
- popíše AD, rizikové 

faktory, projevy, vývoj 

onemocnění 
- zhodnotí stav seniora s AD  

- naplánuje individuální péči 
o seniora 

- chápe možnou agresivitu 

u seniora a pracuje s ní, 
definuje pojmy 

gerontologie a geriatrie 
- popíše periodizaci stáří 

Péče o geriatrického 

klienta  

- specifické faktory stáří  
- vybrané problémy stáří 

- pohyb a cvičení 
- pády seniorů 
- inkontinence moči a 

stolice, zácpa 
- výživa seniorů 

- péče o klienta 
s Alzheimerovou chorobou 
(demencí, AD) 

- péče o klienty s demencí 
- zásady přístupy ke 

klientům s demencí 

Člověk a svět práce 
 

práce s odborným 
textem 

kasuistika 
 

4 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- definuje vlastními slovy 
první pomoc  

- zhodnotí vážnost situace a 

zvolí správné kroky 
k záchraně života klienta 

- přivolá odbornou pomoc 
- vyjmenuje způsoby 

vyšetření dospělého klienta 

i dítěte 
- zajistí uvolnění dýchacích 

cest a postup při dušení 
dospělého klienta i dítěte 

- prakticky demonstruje 

stavění krvácení dle druhu 
- uloží klienta do Rautekovy 

polohy 
- popíše projevy 

hyperglykémie 

a hypoglykémie 
- demonstruje KPR u dítěte 

Základy první pomoci 

v domácnosti klienta  

- vyšetření postiženého 
a zajištění další pomoci 

- zajištění dýchání a kontrola 
dýchacích cest a oběhu 

- dýchání z plic do plic 
- zástava oběhu 
- nepřímá srdeční masáž 

- péče o klienta v bezvědomí  
- krvácení, dělení, způsoby 

stavění krvácení 
- náhlé stavy u diabetes 

mellitus 

- hypoglykemické 
a hyperglykemické koma 

- specifikum poskytování PP 
u dítěte 

 

Člověk a životní 

prostředí  
 
kasuistika 

práce s odborným 
textem 

4 

Žák/žákyně: 

- zdůvodní význam 
aktivizace 

- vyjmenuje faktory 

ovlivňující možnosti 
aktivizace  

- navrhne náplň dne klienta 
- vypracuje týdenní plán 

psychosociální aktivizace 

klienta 

Psychosociální aktivizace 

klienta  

- cíle aktivizace  
- faktory ovlivňující 

možnosti aktivizace  
- požadavky kladené na 

aktivizaci  
- aktivizace mentálních 

schopností  

- činnost podporující fyzické 
schopnosti 

- činnosti podporující 
senzorické schopnosti 

- aktivizace dětí 

Člověk a svět práce 

 
skupinová práce 

4 
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Žák/žákyně: 

- chápe význam 
pečovatelské dokumentace 

- jmenuje a charakterizuje 
jednotlivé složky 

dokumentace 
- pracuje s měřícími 

technikami 

- respektuje zásady 
správného vedení 

dokumentace a eliminuje 
rak chyby 

- využívá zdroje informací o 

klientovi 

Pečovatelská dokumentace 

- význam pečovatelské 
dokumentace 

- složky pečovatelské 
dokumentace 

- pečovatelský záznam a 
plán péče 

- výstupní pečovatelský 

záznam 
- zásady správné 

dokumentace 
- chyby v dokumentaci 
- zdroje informací o 

klientovi 

Informační 

a komunikační 
technologie  
 

práce s odborným 
textem 

2 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 
náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- chápe význam úklidu 
a čistoty v domácnosti 
klienta  

- zvládne prakticky vedení 
domácnosti klienta 

- orientuje se v nabídce 
úklidových a mycích 
prostředků  

- vypracuje harmonogram 
pravidelného úklidu 

u stálého klienta 
- respektuje specifika 

zařízení v domácnosti 

klienta 
- správně manipuluje 

s potravinami 

Vedení a pomoc 

v domácnosti  

- zanedbaná domácnost 
- vlastní úklid 

- údržba kuchyně, sociálního 
zařízení, WC 

- údržba podlahových krytin, 
nábytku a bytového 
zařízení 

- uložení dezinfekčních a 
mycích prostředků 

v domácnosti klienta 

Informační 

a komunikační 
technologie 
finanční gramotnost 

 
beseda 

 

1 

Žák/žákyně: 

- vymezí pojmy onkologie, 
maligní a benigní nádor, 

metastázy, prekanceróza  
- vyjmenuje faktory podíloví 

e na vzniku nádorů 
- vysvětlí pojmy kurativní, 

paliativní, symptomatická 

léčba 
- popíše nežádoucí účinky 

chemoterapie 
a radioterapie 

- zhodnotí stav klienta 

z hlediska potřebnosti péče 
- naplánuje individuální péči 

a zajistí potřeby klienty, 
vysvětlí pojem- empatický 
přístup 

Péče o klienta 

s onkologickým 

onemocněním  

- charakteristika nádorů 
a rizikové faktory vzniku 

nádorového onemocnění 
- příznaky a léčení 

nádorového onemocnění  

- psychologická 
problematika 

- zásady kontaktu s klientem 
- péče o bolest a tělesný 

komfort 

- péče o klienta při léčbě 
zářením (zvláštní péče 

o ozařovanou kůži)  
- prevence infekce 
- péče o odpočinek a spánek 

Člověk a životní 

prostředí  
 
myšlenkové mapy 

 

3 
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Žák/žákyně: 

- definuje pojem paliativní 
péče a její cíle 

- vyjmenuje příznaky 
terminálního stádia 

nemocného 
- demonstruje ohleduplnou 

péči o umírajícího 

- chápe potřeby umírajících  

Péče o klienta 

v terminálním stádiu 

onemocnění 

- paliativní péče 
- předpoklady pro 

poskytování paliativní péče 
v domácnosti klienta  

- příznaky terminálního 

stádia nemoci  
- péče o biologické i vyšší 

potřeby 
- fáze umírání a smrti 
- péče o mrtvé tělo 

Člověk a životní 

prostředí 
 

exkurze 

3 

Žák/žákyně: 

- chápe význam edukace 
klienta  

- vyjmenuje cíle edukace, 
podmínky a zásady 
efektivní edukace 

- zdůvodní potřebu edukace 
zaměřenou na klienta a 

jeho rodinu  
- vyjmenuje faktory 

ovlivňující edukaci 

- charakterizuje vyučovací 
metody při edukaci 

Edukační činnost 

pečovatele  

- cíle edukace klienta 

- podmínky efektivní 
edukace  

- obecné i specifické zásady 

efektivní edukace 
- faktory ovlivňující edukaci 

- metody edukace (slovní, 
názorné a demonstrační, 
praktické) 

Informační 
a komunikační 

technologie 
 

kasuistika 

3 
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název předmětu:  Základy pedagogiky  
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 10 30 20 80 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Cílem vyučovacího předmětu je připravit studenty pro výchovnou 

a zájmovou činnost s klienty, pro přímou podporu schopností 
a dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho maximální 
soběstačnosti a smysluplnému vyplňování života nebo k prevenci 

sociálního vyloučení. Cílem je též naučit studenty připravovat 
a realizovat různé výchovné a volnočasové činnosti – výtvarné, 

hudební, pohybové, dramatické, pracovní – ve spolupráci s dalšími 
předměty. 
Předmět rozvíjí osobnostní vlastnosti, postoje a návyky potřebné pro 

práci se sociálními klienty různého věku a zdravotního stavu. 

Charakteristika 

učiva: 

Tematické celky z obecné pedagogiky, vybrané kapitoly z dějin 
pedagogiky, výchovně vzdělávací soustava v ČR, přehled výchovných 

a vzdělávacích zařízení a rodinná výchova se vyučují v 1. ročníku.  
Výchovná péče v prenatálním období, novorozeneckém, kojeneckém, 

batolecím a předškolním období, v mladším i starším školním věku 
a v adolescenci budou zařazeny do 2. ročníku.  Poznatky z pedagogiky 
volného času, andragogiky, gerontagogiky a sociální pedagogiky včetně 

nástinu vhodných metod a prostředků k aktivizačním a volnočasovým 
programům pro jednotlivce i skupiny budou náplní učiva ve 3. ročníku. 
Mimovyučovací aktivity a základní disciplíny speciální pedagogiky 

a výchovná práce s postiženými budou zařazeny do 4. a 5. ročníku. 
Závěr 5. ročníku bude věnován souhrnnému opakování. Předmět bude 

využívat poznatky a dovednosti žáků z estetického vzdělávání, tělesné 
výchovy, IKT aj. 

Cíle vzdělávání 

v oblasti citů, 
postojů, hodnot 
a preferencí: 

Cílem je usilovat o to, aby studenti chápali výchovu a vzdělávání 

(včetně celoživotního) jako důležité hodnoty z hlediska individuálního 
i celospolečenského. Cílem je též chápání zdraví svého i svých 
spoluobčanů jako jedné z nejdůležitějších hodnot, kterou je třeba 

chránit, upevňovat a posilovat. Důležité je, aby si studenti vytvářeli 
kladné postoje ke klientům různého věku, rasy, pohlaví, zdravotního 

stavu, národnosti, víry, sociálního postavení či politického přesvědčení 
a uměli s nimi výchovně pracovat. Cílem je naučit je chápat význam 
prevence a terapie v sociálně výchovné činnosti. Studenti by měli mít 

úctu k životu, zdraví, materiálním a kulturním hodnotám, životnímu 
prostředí. Cílem je také pedagogizace rodinného prostředí, chápání 

významu rodiny a její nezastupitelné role. Studenti by měli dodržovat 
etické principy spojené s péčí o klienty. Cílem je též utváření 
pozitivního vztahu ke své budoucí profesi.  

Pojetí výuky: 

Výuka předmětu je převážně teoretická s maximálním využitím 

aktivizačních a názorně demonstračních metod.  
Vhodné je např.:  

 využívat dosavadních zkušeností studentů, vést je ke kritickému 
myšlení, diskuzi, analýze a syntéze problémů 

 využívat skupinové metody – např. „kolečko“, „brainstroming“, 

„sněhová koule“ aj. 
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 využívat problémové vyučování 

 aplikovat teoretické poznatky v praktických cvičeních – dle 
možnosti 

 samostatně pracovat s literaturou 

 využívat IKT a audivizuální techniky 
 pracovat s didaktickou a audiovizuální technikou 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

 Studenti jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem 

školy. Při hodnocení je třeba se zaměřit na: 
 hloubku porozumění látce 
 schopnost aplikace učiva 

 schopnost využívání mezipředmětových vztahů 
 schopnosti kritického myšlení, analýzy a syntézy 

 schopnosti samostatné i skupinové práce, schopnosti pracovat se 
zdroji informací 

 aktivní účasti v diskuzi 

Metody hodnocení: písemné testy, ústní zkoušení, příprava a prezentace 
výsledků práce, praktické předvedení výchovné činnosti, 

sebehodnocení, hodnocení druhým studentem (při praktických 
cvičeních), celou skupinou – netýká se výsledné klasifikace. 

Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Studenti jsou v rámci předmětu vedeni k tomu, aby si uvědomili 

význam výchovy, vzdělávání (včetně celoživotního), zdraví, rodiny – 
pro sebe i pro klienty. Je posilován jejich pozitivní vztah k učení. 
Klíčové kompetence: efektivně pracovat s informacemi – vyhledávat 

důležité informace a využívat je, umět je kriticky hodnotit, rozumět 
běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v ústní i písemné 
formě, komunikovat a diskutovat na odborné úrovni, formulovat 

a obhajovat své názory a postoje, objasnit (např. klientovi) důležité 
pojmy, zásady, působit na klienty v oblasti prevence, argumentovat, 

vyjadřovat se logicky, zpracovávat texty s danou tématikou, analyzovat 
a řešit problémy, pracovat v týmu, samostatně pracovat na aktivizačních 
a volnočasových činnostech pro klienty. 

 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: Psychologie, Osobnostní výchova, 
Základy společenských věd, Základy biologie a ekologie, Zdravotní 
nauka, první pomoc, Literární výchova, Dějepis, Tělesná výchova, 

Křesťanská etika, Informační a komunikační technologie, Sociální péče, 
Právo, Pečovatelství, péče o dítě, péče o seniory, Odborná praxe, 

Výchovné a volnočasové činnosti, Hudební a pohybová výchova, 
Výtvarná výchova, Dramatická výchova 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- objasní základní informace 

o pedagogice jako vědě, 
o pojetí výchovy jako 
významné sociální činnosti 

- užívá základní pedagogické 
pojmy, které dovede objasnit 

- objasní význam pedagogiky 
pro práci sociálního 
pracovníka, ale i pro 

občanský (zejména rodinný) 
život 

- uvede základní literární 
prameny, popř. prameny 
další 

- dovede se orientovat ve 
struktuře pedagogiky 

- vysvětlí základní principy 
výzkumných metod 
v pedagogice 

- vytváří si postoje k předmětu 

I. Pedagogika jako věda, 

úvod do studia předmětu 

- seznámení s cíli předmětu 
- charakteristika pedagogiky 

jako vědní disciplíny, její 

postavení mezi jinými 
vědami 

- struktura pedagogiky, její 
disciplíny 

- využití pedagogiky 

v sociální činnosti 
i v běžném občanském 

(zejména rodinném) životě 
- základní pojmy 
- práce s prameny, metody 

a formy studia 
- výzkumné metody 

v pedagogice 

Občan v demokratické 

společnosti 
 
Člověk a svět práce 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní pojem výchova 

v užším i širším smyslu 
- vysvětlí význam výchovy 

pro jedince a společnost 

- charakterizuje kategorie cílů, 
jejich druhy, orientuje se 

v jejich proměnách 
v různých historických 
etapách, chápe jejich 

závislost na potřebách 
společnosti 

- popíše funkce výchovy 
- vysvětlí základní 

pedagogické principy 

- objasní činitele výchovy, 
výchovné prostředky 

a výchovné styly, orientuje 
se v současných trendech 
výchovných stylů u nás i ve 

světě 
- dokáže se zapojit do diskuze 

o výchovných prostředcích 

II. Výchova 

- pojem, význam, cíle 

- funkce výchovy 
- pedagogické principy 
- činitelé výchovy, výchovné 

prostředky 
- výchovné styly 

Diskuze 
 

Občan v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
Člověk a životní 

prostředí 

2 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem učení, 
vyučování a výuka, objasní 

různé druhy učení, vysvětlí 
význam sociálního učení 

- uvede příklady cílů a obsahu 
výuky,  

- jejich proměny v různých 

typech společnosti 
- objasní nutné změny 

související s rozvojem 
současné společnosti 

- pojmenuje základní typy 

výuky a objasní jejich 
využití 

- uvede fáze výuky 

III. Výchovně vzdělávací 

proces jako systém 

- učení, druhy učení, sociální 

učení a jeho význam 
-  výuka a vyučování 

-  cíle a obsah výuky 
-  typy výuky 
-  fáze výuky 

Občan v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 
 

Informační 
a komunikační 

technologie 

1 

Žák/žákyně: 

- orientuje se ve výchově 
v jednotlivých historických 

obdobích 
- bude schopen zhodnotit 

základní kulturně historické 
aspekty výchovy 

- charakterizuje stručně vývoj 

pedagogického myšlení 
- objasní základní myšlenky 

nejvýznamnějších světových 
filozofů (kteří se zabývali 
výchovou) a pedagogů 

- vysvětlí odkaz významných 
ideí z dějin pedagogiky 

dnešku  

IV. Nástin historického 

vývoje pedagogických idejí, 

nejvýznamnější 

představitelé jednotlivých 

období, vybrané 

pedagogické směry 

- výchova v pravěku 
- výchova ve starověku – 

Egypt, Sparta 
-  a Atény, Řím 

- výchova ve středověku, 
křesťanská výchova, vznik 
univerzit 

- hlavní představitelé 
pedagogiky 17. – 19. století, 

J. A. Komenský 
- pedagogické směry 

20. století 

- změny v české pedagogice 
po r. 1989 

- současné trendy ve výchově 

Referáty 
Křížovky. 
Film o J. A. 

Komenském, diskuze.  
 

Občan v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 
 

Informační 
a komunikační 

technologie 

3 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v české 
vzdělávací soustavě 

a výchovných a 
vzdělávacích zařízeních 

V. Výchovně vzdělávací 

soustava, přehled 

výchovných a vzdělávacích 

zařízení v ČR 

Brainstorming. 
Diskuze 
 

Občan v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 

1 
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Žák/žákyně: 

- definuje rodinu 
- vysvětlí její funkce 

- objasní její historický vývoj 
- vysvětlí význam 

a nenahraditelnost rodinné 
výchovy pro rozvoj 
osobnosti 

- charakterizuje pojmy užší, 
širší, úplná a neúplná rodina, 

rekonstruovaná a klinická 
rodina, sanace rodiny, rodina 
vícegenerační a mnohočetná 

- vysvětlí základní 
předpoklady rodinné 

výchovy, objasní význam 
obou rodičů při výchově 

- popíše znaky optimálního 

rodinného prostředí 
- vysvětlí pojem pedagogizace 

rodinného prostředí a její 
význam 

- popíše základní výchovné 

metody v rodinné výchově 
- orientuje se v nesprávných 

tendencích ve výchově, jimž 
je třeba se vyhnout 

VI. Rodinná výchova 

- základní pojmy 
- funkce rodiny 

- stručný historický vývoj 
rodiny 

- význam rodinné výchovy, 
její předpoklady 

- význam obou rodičů při 

výchově 
- znaky optimálního 

rodinného prostředí 
- pedagogizace rodinného 

prostředí 

- běžné výchovné metody 
v rodině 

- nesprávné tendence 
v rodinné výchově 

- odměny a tresty ve výchově, 

zásady k jejich používání 
- deprivace, její příčiny, 

projevy a následky, důraz na 
prevenci 

 

2 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

 II. Výchova v jednotlivých 

věkových obdobích 

 
 

Žák/žákyně: 

- vymezí novorozenecké 
a kojenecké období 

- orientuje se v potřebách 
novorozenců a kojenců 

- vysvětlí význam kojení 
- popíše metodiku 

uspokojování potřeb 

- novorozence a kojence 
- dovede popsat vhodné 

prostředí pro děti tohoto 
věku 

- popíše vhodné hračky a hry 

pro kojence 
- dovede vyvolat radostnou 

náladu kojence, využít 
škádlivku 

- dovede připravit vhodné 

individuální výchovné 
zaměstnání pro kojence 

- objasní problematiku 
výchovy v kolektivním 
zařízení 

1. Výchova 

v novorozeneckém a 

kojeneckém období  

- potřeby dítěte 
v novorozeneckém věku 

a jejich plnění jako 
předpoklad pro zdárný 
vývoj dítěte 

- význam kojení 
- prostředí pro novorozence 

a kojence, vhodné hry 
a hračky pro kojence 

- uspokojování potřeb 

kojence, jejich metodika 
- vyvolávání radostné nálady 

a kladného citového ladění 
dítěte 

- obsah, cíle a stručná 

metodika výchovy 
rozumové, mravní, tělesné, 

estetické a pracovní 
- problematika výchovy 

v kojeneckých ústavech 

a v jeslích 

- nácvik škádlivek 

- podle možnosti 
exkurze do 
kojeneckého ústavu 

- ukázky her a hraček 
pro kojence 

- příprava 
jednoduchého 
individuálního 

výchovného 
zaměstnání pro 

kojence 
 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

2 

Žák/žákyně: 

- vymezí mladší a starší 

batolecí období a stručně je 
charakterizuje 

- objasní význam hraček 

a hry pro dítě 
- popíše typy her a jejich 

organizační formy  
- orientuje se v metodice her, 

které rozvíjejí jednotlivé 

složky výchovy v batolecím 
období 

- popíše výchovné problémy 
mladších a starších batolat 

- umí jednoduché říkánky, 

písničky 
- dovede použít maňáska 

2. Výchova v batolecím 

období 

- stručná charakteristika 
období 

- mladšího a staršího batolete 

- hračky a jejich vliv na 
rozvoj osobnosti dítěte 

- hra jako hlavní činnost 
dítěte a její vztah k procesu 
učení, význam hry pro dítě 

- typy her, organizační 
formy her 

- vedení k sebeobsluze 
- základy metodiky výchovy 

rozumové, mravní, tělesné, 

estetické a pracovní 
- výchovné problémy 

mladších a starších batolat 

- ukázky her pro 

batolata 
- nácvik práce 

s maňáskem 
- rytmizace řeči, 

básničky, písničky 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

3 
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Žák/žákyně: 

- dovede stručně 
charakterizovat předškolní 
období 

- popíše principy vedení 
k sebeobsluze 

- objasní stručně obsah a cíle 
výchovy rozumové, mravní, 
tělesné, estetické a pracovní 

- orientuje se v hrách dětí 
předškolního věku 

- dovede připravit 
jednoduchou didaktickou 
hru pro předškoláka 

- popíše výchovné problémy 
v předškolním věku 

- objasní problematiku 
nástupu do mateřské školy 

- vysvětlí pozitivní i negativní 

důsledky pobytu dítěte 
v kolektivním zařízení 

- uvede význam spolupráce 
rodiny a školy 

- orientuje se v testování 

školní zralosti 

3. Výchova v předškolním 

období 

- stručná charakteristika 
období 

- vedení k sebeobsluze 
- stručný obsah, cíle 

a příklady metodiky 
výchovy rozumové, 
mravní, tělesné, estetické a 

pracovní 
- hry dětí předškolního věku, 

význam her s pravidly  
- výchovné problémy 

v předškolním věku 

- problematika nástupu do 
mateřské školy 

- pozitivní i negativní 
důsledky pobytu dítěte 
v kolektivním zařízení 

- spolupráce rodiny a školy 
- testování školní zralosti, 

příprava dítěte na školní 
docházku 

- exkurze do mateřské 
školy 

- ukázky her pro 
předškoláky 

- příprava 
jednoduchých 

- didaktických her  

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

2 

Žák/žákyně: 

- stručně charakterizuje 

období 
- objasní náročnost nástup u 

do školy  

- vysvětlí význam spolupráce 
rodiny a školy 

- objasní význam učení, hry 
a práce v mladším školním 
věku, využití dalších 

výchovných prostředků 
- vysvětlí význam motivace 

k učení 
- orientuje se v obsahu 

a rozsahu volného času dětí, 

možnostech rozvoje jejich 
zájmů 

- dovede vybrat vhodné hry 
pro děti mladšího školního 
věku rozvíjejících děti 

v jednotlivých složkách 
výchovy 

- orientuje se ve výchovných 
problémech dětí tohoto věku 

4. Výchova v mladším 

školním věku 

- stručná charakteristika 
období 

- nástup do školy jako 

náročná životní situace 
- motivace k učení, prevence 

školního selhání 
- spolupráce rodiny a školy 
- učení, hra a práce 

v mladším školním věku, 
využití dalších výchovných 

prostředků, význam 
kolektivních her 

- motivace k učení 

- volný čas dětí, rozvoj 
zájmů 

- výchovné problémy 
v mladším školním věku 

- ukázky her a hříček 
pro mladší školní 

věk 
-  nácvik vybraných 

-  skupinových her 
 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 

1 
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Žák/žákyně: 

- stručně charakterizuje dané 
věkové období 

- vysvětlí význam spolupráce 

rodiny a školy 
- objasní význam učení, hry 

a práce a dalších 
výchovných prostředků ve 
starším školním věku pro 

rozvoj psychických 
a sociálních potřeb dítěte, 

k utváření mravních norem, 
rozvoji vůle 

- vysvětlí význam kolektivu 

a vrstevníků 
- užívá pojmy kladná 

a záporná motivace, 
motivace vnitřní a vnější, 
úroveň aspirace, prevence 

primární, sekundární 
a terciární 

- popíše význam sexuální 
výchovy, její cíle, taktéž 
výchovy k rodičovství 

a výchovy ke zdraví 
a prevence závislostí 

a jiných společensky 
nežádoucích jevů 

- objasní příčiny a projevy 

šikany, její prevenci 
- orientuje se ve výchovných 

problémech pubescentů 
- aplikuje učivo při přípravě 

plakátu 

5. Výchova ve starším 

školním věku 

- stručná charakteristika 
období 

- rozvoj psychických 
a sociálních potřeb dítěte 

- mravní normy 
- motivace, vůle 
- význam kolektivu 

a vrstevníků 
- sexuální výchova a 

výchova k rodičovství 
- výchova ke zdraví 
- prevence závislostí 

a dalších společensky 
nežádoucích jevů 

- počátky sebevýchovy 
- aspirace 
- zájmy a volný čas 

- volba povolání (studia) 
- výchovné problémy ve 

starším školním věku, 
šikana a její prevence 

 

- náměty vhodných 
her 

- zhotovení plakátů – 
dobrovolně - 
s tematikou 

výchovy ke zdraví, 
sexuální výchovy 

a výchovy 
k rodičovství 

- řízená diskuse 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
Člověk a životní 

prostředí 
Informační 
a komunikační 

technologie 

1 
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Žák/žákyně: 

- stručně charakterizuje 

období s ohledem na 
diferenciaci mládeže 
v tomto věku 

- popíše vhodné výchovné 
prostředky 

- vysvětlí význam sexuální 
výchovy, její cíle, taktéž 
výchovy k rodičovství 

a výchovy ke zdraví 
a prevence závislostí 

a jiných společensky 
nežádoucích jevů 
v adolescenci 

- popíše význam 
sebevýchovy a vzdělání a 

vzdělávání v adolescenci 
- uvede zájmy adolescentů 
- objasní pojem juvenilní 

delikvence, 
- její nejčastější projevy 

a prevenci 
- aplikuje učivo při přípravě 

plakátu, letáku - 

dobrovolně 

6. Výchova v adolescenci 

- stručná charakteristika 

období – diferenciace 
mládeže 

- vhodné výchovné 

prostředky 
- sexuální výchova a 

výchova k rodičovství 
- výchova ke zdraví 
- prevence závislostí 

a dalších společensky 
nežádoucích jevů, peer 

programy 
- význam sebevýchovy 
- vzdělání a vzdělávání 

v adolescenci 
- zájmy adolescentů 

- delikvence mládeže a její 
prevence 

 

- zhotovení plakátů 
nebo letáků 

s tematikou 
výchovy ke zdraví, 
sexuální výchovy 

a výchovy 
k rodičovství 

- diskuze 
 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 

1 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

 I. Pedagogika volného času   

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem volný čas 

- popíše funkce volného času 
- objasní obsah a rozsah 

volného času 
- vysvětlí souvislost 

hodnotové orientace  

a volného času 
- zná faktory ovlivňující 

trávení volného času, 
souvislost trávení volného 
času a životního stylu 

1. Pojem volného času, 

volný čas dětí 

- funkce volného času 
- vývoj výchovy ve volném 

čase 
- volný čas a hodnotová 

orientace 

- volný čas a životní styl 
- faktory ovlivňující trávení 

volného času 
- obsah a rozsah volného 

času 

- brainstorming 
 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 
 

Informační 
a komunikační 
technologie 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem výchova 
mimo vyučování a její 

funkce 
- orientuje se ve výchovných 

a vzdělávacích činnostech 

v době mimo vyučování 
- uvede příklady 

nejvýznamnějších zařízení 
pro výchovu mimo 
vyučování a institucí pro 

výchovu mimo 
- vyučování a ve volném 

čase 
- objasní pojmy animace 

a zážitková pedagogika 

- objasní význam práce 
streetworkerů v oblasti 

volného času mládeže 
- orientuje se v základních 

problémech volného času 

2. Výchova mimo 

vyučování 

- pojem, funkce 

- odpočinkové a rekreační 
činnosti ve výchově mimo 
vyučování 

- dětská hra a hračka 
- zájmové činnosti 

- sebeobslužné a veřejně 
prospěšné činnosti 

- přehled zařízení a institucí 

pro výchovu mimo 
vyučování a ve volném 

čase 
- animace, animátoři 
- zážitková pedagogika 

- terénní práce – streetwork 
- perspektivy a problémy 

volného času 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 

3 

Žák/žákyně 

- definuje obor sociální 
pedagogiky 

- orientuje se v jeho 
zaměření, funkcích, 

- vztahu k jiným disciplínám 

- zná přehled základních 
výzkumných   

- metod a technik v soc. ped. 
- vysvětlí proces socializace 
- zná roli prostředí ve 

výchově, zejména rodiny 

II.   Sociální pedagogika 

- pojem sociální pedagogika 
- zaměření sociální 

pedagogiky 
- základní funkce sociální 

pedagogiky 

- vztah sociální pedagogiky 
k jiným disciplínám 

- výzkumné metody 
a techniky v sociální 
pedagogice 

- socializace 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 

5 
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- objasní sociálněvých. 

činnost ve vých. zařízeních 
- orientuje se v problematice 

sociálněped. komunikace 

- objasní možnosti sociální 
ped. jako životní pomoci 

- uvede metody 
sociálněvých. činnosti 

- popíše možnosti práce 

v terénu 
- zná základní druhy 

komunit a možnosti 
komunitní práce 

charakterizuje profesi 

sociálního pedagoga 

- role prostředí ve výchově 

- přirozená prostředí – 
prostředí rodiny, 
vrstevnických skupin, 

lokální a regionální 
prostředí 

- prostředí výchovných 
zařízení 

- sociálněvýchovná činnost 

ve vých. zařízeních 
- sociálněped. komunikace 

- sociální pedagogika jako 
životní pomoc:  pomáhání 
a dobrovolnictví, pomoc 

při řešení krizových 
životních situací, 

sociálněvých. působení 
v prevenci a terapii, 
multikulturní výchova, 

výchova ke zdravému živ. 
stylu 

- metody sociálněvých. 
činnosti 

- sociálněvých. činnost 

v terénu 
- komunity a komunitní 

práce 
profese sociálního pedagoga 

 

 

Žák/žákyně: 

- definuje andragogiku 

a charakterizuje ji        
- jako vědu, zná její 

praktické využití 
- vysvětlí funkce výchovy 

a vzdělávání dospělých, 

popíše jejich organizaci 
- objasní zvláštnosti 

andragogického modelu 
učení 

- orientuje se v obsahu 

vzdělávání dospělých 
-  zná v přehledu metody 

a formy   
-  vzdělávání dospělých, 

pomůcky a prostředky 

didaktické techniky 
- charakterizuje profesní 

vzdělávání dospělých 

III.  Andragogika 

- základní pojmy 

- andragogika jako věda 
- funkce výchovy 

a vzdělávání dospělých 
- organizace vzdělávání 

dospělých 

- andragogický model učení 
- obsah vzdělávání 

dospělých 
- metody a formy vzdělávání 

dospělých 

- pomůcky a prostředky 
didaktické techniky 

- profesní vzdělávání 
dospělých 

- vzdělávání dospělých v 

organizacích 
- profese andragoga 

Občan 
v demokratické 

společnosti 
 
Člověk a svět práce 

 
Informační 

a komunikační 
technologie 
 

 

 

2 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí základní pojmy 

- popíše změny ve stáří 
- utváří si postoje ke starým 

lidem, orientuje se 
v projevech ageismu 
a diskriminace 

- popíše možnosti 
psychoterapie a aktivizace 

seniorů 
- zná a umí prakticky použít 

různá cvičení paměti 

seniorů 
- popíše funkci a význam 

akademií pro seniory 
- uvede možnosti přípravy na 

stáří 

  

I. Gerontagogika  

- základní pojmy 

- fyzické, psychické 
a sociální změny ve stáří, 

které ovlivňují učení 
- změny kognitivních 

schopností 

- mentální výkon ve stáří, 
předsudky a diskriminace, 

ageismus 
- psychoterapie a aktivizace 

ve stáří 

- kognitivní rehabilitace, 
aktivace a trénink 

- trénink paměti 
- akademie a univerzity 

3. věku 

- příprava na stáří 
- tvůrčí schopnosti ve stáří 

Diskuze, literární 
ukázky, 

praktická cvičení 
paměti 

 
Občan 
v demokratické 

společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 
Informační 

a komunikační 
technologie 

4 

Žák/žákyně: 

- definuje speciální 
pedagogiku 

- orientuje se v její struktuře 

a klasifikaci 
- vysvětlí základní pojmy, 

cíle, metody a principy 
- objasní cíl, základní 

metody a druhy  

-  speciální diagnostiky 

II. Speciální pedagogika 

(dále SPP) 

1. Úvod 

- definice, struktura, 

klasifikace 
- základní pojmy, cíle, 

metody, obecné principy, 
přístup k postiženým, etika, 

- křesťanské hledisko 

- pedagogická diagnostika 
- vyšetřovací metody 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

 
Člověk a svět práce 

 
Informační 
a komunikační 

technologie 

2 

 

 

Žák/žákyně: 

- definuje chronické 
onemocnění 

- orientuje se v nejčastějších 

závažných chronických 
onemocněních dětí 

a mládeže 
- vysvětlí základní metody 

práce v SPP s touto 

skupinou nemocných 
- objasní možné výchovné 

problémy dětí a mládeže 
s chronic. onemocněním 

2. Chronická onemocnění 

- dětí a mládeže, prevence, 
zdrav. výchova 

- výchovné problémy 

- chronické nemoci 
dospělých  

- výchovná péče o chronicky 
nemocné 

- základní metody práce 

s danou skupinou populace  
 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Člověk a životní 
prostředí 

2 
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Žák/žákyně: 

- definuje obor 
- vysvětlí základní pojmy 

- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiž., možnosti 

výchovy a vzdělávání 
- uvede zásady komunikace 

s touto skupinou 
handicapovaných 

Somatopedie 

-  význam pohybu pro život, 
základní pojmy, prevence 

somat. postižení 
- poruchy hybnosti, 

klasifikace pohyb. vad 
- výchova a vzdělání pohyb. 

postižených,  

- zákl. metody práce s nimi 
- zásady komunikace 

s pohyb. handicapovanými 

Videoprojekce 
s diskuzí 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 

technologie 

3 

Žák/žákyně: 

- definuje obor 
- vysvětlí základní pojmy 

- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiž., možnosti 

výchovy a vzdělávání 
- uvede zásady komunikace 

s touto skupinou  
handicapovaných 

Oftalmopedie (optopedie)  
- charakteristika oboru, 

základní pojmy 

- význam zrak. vnímání, 
prevence poškození zraku 

- vady zraku, stupně 
postižení 

- příčiny zrak. vad 

- vých. péče o jedince 
sezrak. postižením 

- zásady komunikace se 
zrak. postiženými  

 

 

Exkurze do SONS 
nebo návštěva 

Neviditelné výstavy 
Praktická cvičení – 
role nevidomého 

Občan 
v demokratické 

společnosti 
Člověk a svět práce 
Člověk a ŽP 

Informační 
a komunikační 

technologie 

4 

Žák/žákyně 

- definuje obor 

- vysvětlí základní pojmy 
- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiž., možnosti 
výchovy a vzdělávání 

- uvede zásady komunikace 

s touto skupinou 
handicapovaných 

Akupedie 

- charakteristika oboru, zákl. 

pojmy 
- vliv postižení na rozvoj 

jedince prevence 

- příčiny sluch.vad, sluch. 
vady 

- vých. péče o jedince se 
sluch. vadami  

- zásady komunikace,  

- zákl. metody  práce s takto 
postiženými  

Občan 

v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 
Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 

technologie 

 

5 
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Žák/žákyně 

- definuje obor 
- vysvětlí základní pojmy 

- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiženými 

- uvede zásady komunikace 
s touto skupinou 

handicapovaných 

Logopedie 

-  charakteristika oboru, 
význam řeči 

- poruchy řeči, zásady 
komunikace 

- systém logoped. péče 
 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 

a komunikační 
technologie 

2 

Žák/žákyně 
-definuje obor 
- vysvětlí základní pojmy 

- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiž., možnosti 

výchovy a vzdělávání 
- uvede zásady komunikace 

s touto skupinou 
handicapovaných 

Psychopedie  
- charakteristika oboru 
- stupně mentál. postižení, 

příčiny 
- zásady výchovné práce 

s ment. postiž., hl. úkoly.  
- možnosti vzdělávání ment. 

ret. v ČR  

- zásady komunikace s nimi 
 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 
technologie 

3 

Žák/žákyně 

- definuje obor 

- vysvětlí základní pojmy 
- objasní význam prevence 

- orientuje se v základních 
problémech a jejich 
příčinách 

- zná základní metody ped. 
práce s jedinci s poruchami 

chování, možnosti 
výchovy, převýchovy a 
vzdělávání 

- umí aplikovat učivo při 
skupinovém projektu 

Etopedie 
- vysvětlení pojmu 

- klasifikace poruch chování 
a jejich charakteristika, 

příčiny 
- péče o jedince s poruchami 

chování  

- převýchova  
- ochranná výchova dětí 

a mládeže, resocializace 
dospělých 

Práce s kazuistikami. 
Skupinové projekty. 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a ŽP 

Informační 
a komunikační 
technologie 

5 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně 

- definuje obor 

- vysvětlí základní pojmy 
- objasní význam prevence 

- orientuje se v základních 
poruchách a jejich 
příčinách 

- zná základní metody ped. 
práce s nimi,  možnosti 

výchovy a vzdělávání 
- uvede zásady práce s těmito 

nemocnými 

 Psychické poruchy  
-  neurózy, reaktivní stavy, 

psychózy 
- příčiny, příznaky, péče 

- prevence, vých. péče.  
 

Kazuistiky, film 
a diskuze 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 

prostředí 

Informační a 

komunikační 
technologie 

2 

Žák/žákyně 

- uvede vývojové zvláštnosti 

v dětském věku – 
disharmonický vývoj 

osobnosti 
- zná znaky, příčiny, 

příznaky  

- objasní pojem lehká 
mozková dysfunkce, 

- popíše její projevy, 
problémy  

- orientuje se ve vých. péči 

těchto dětí  
- charakterizuje problematiku 

leváctví 

Vývojové zvláštnosti 

v dětském věku  

- disharmonický vývoj 
osobnosti 

- znaky, příčiny, příznaky. 
- lehká mozková dysfunkce 

– projevy, problémy  

- vých. péče 
- problematika leváctví 

 

Film a diskuze 

Práce s kazuistikou 

Občan 
v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 

Člověk a životní 

prostředí 

Informační 
a komunikační 

technologie 

2 

Žák/žákyně 

- definuje vadu 
- vysvětlí příčiny  

- orientuje se v základních 
symptomech  

- dovede objasnit typy 
autismu 

- zná základní metody ped. 

práce s autisty, možnosti 
výchovy a vzdělávání 

- uvede zásady práce 
s autisty 

Autismus 
- příčiny, symptomy  
- autistické dítě 

- Aspergerův syndrom 
- léčba 

- výchovná péče, možnosti 
integrace. 

 

 

Občan 

v demokratické 
společnosti 
 

Člověk a svět práce 
 

Informační 
a komunikační 
technologie 

2 
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Žák/žákyně 

- vysvětlí základní pojmy 
- objasní význam prevence 
- orientuje se v základních 

vadách a jejich příčinách 
- zná základní metody ped. 

práce s postiž., možnosti 
výchovy a vzdělávání 

- uvede příklady 

interdisciplinární péče 

Kombinované vady  

- typy kombin. vad 
- vých. péče, základ. metody 

práce s postiž. s kombin. 

vadami 
 

 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

Člověk a svět práce 
Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 

technologie 

1 

Žák/žákyně 

- definuje jedn. SPU 

- vysvětlí základní pojmy 
- objasní příčiny, diagnostiku 
- orientuje se v základních 

poruchách a jejich 
projevech 

- zná základní metody ped. 
práce s dětmi s SPU 
a možnosti jejich výchovy 

a vzdělávání 
- uvede zásady vých. práce 

s těmito dětmi 

Specifické vývojové 

poruchy učení (SPU) 

- definice jednotl. poruch, 
jejich příčiny 

-  diagnostika 

-  reedukace specif. poruch 
učení 

-  přístup k dětem s těmito 
poruchami  

 

Film a diskuze. 
Kolečko. 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 
technologie 

2 

Žák/žákyně 

- stručně charakterizuje 
závislosti 

- objasní diagnostická 
kritéria k určení závislosti 

- orientuje se v jednotlivých 
závislostních látkách 
a činnostech 

- orientuje se v motivaci 
k braní drog 

- objasní negativní dopad 
jednotlivých závislostí na 
jedince, rodinu i společnost 

- zná rizikové skupiny 
- zná možnosti léčby 

a prevence 
- umí používat různé sociální 

dovednosti odmítání 

- umí aplikovat učivo 
v projektu na zadané téma 

- umí se zapojit do diskuze 
na vybrané téma 

Patologické závislosti  

- závislost – psychická, 
fyzická 

- závislostní chování 
- drogová závislost 

- závislost na alkoholu, fáze 
závislosti na něm, fetální 
alkoholový syndrom,  

- tabakismus, jeho zdravotní 
rizika,  

- gamblerství 
- sociální dovednosti 

odmítání, jejich význam 

- rizikové skupiny 
- diagnostika a léčba, 

prevence  
 

Brainstorming. 

Kolečko. 
Film a diskuze.  
Projekty – 

individuální, párové, 
skupinové. 

Nácvik sociálních 
dovedností odmítání, 
scénky. 

 
Občan 

v demokratické 
společnosti 
Člověk a svět práce 

Člověk a životní 
prostředí 

Informační 
a komunikační 
technologie 

4 
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Žák/žákyně 

- charakterizuje okruh 
klientely 

- popíše sociokulturně 

znevýhodněné prostředí 
- uvede cíle přípravné třídy 

- zná základní obsah 
výchovy a vzdělání 
v přípravné třídě 

- charakterizuje funkci 
asistenta třídního učitele 

- objasní význam romského 
asistenta při práci 
s romskými dětmi a jejich 

rodinami 
- orientuje se ve vých. péči 

o děti z tohoto prostředí. 

7. Problematika dětí ze 

sociokulturně 

znevýhodněného prostředí 
- okruh klientely 

- problematika přípravné 
třídy 

- obsah výchovy a vzdělání 
- funkce asistenta třídního 

učitele 

- romský asistent 
 

Občan 

v demokratické 
společnosti 

 

Člověk a svět práce 

 

Člověk a životní 
prostředí 

 

Informační 
a komunikační 

technologie 

2 

Žák/žákyně 

-  umí aplikovat učivo 
v projektu na vybrané téma 

- dovede se zapojit do 
týmové práce 

- zná základní učivo za všech 
5 let 

- umí propojovat poznatky 

- umí kriticky zhodnotit 
výchovné problémy 

a navrhovat řešení 
- provádí myšlenkovou 

analýzu a syntézu poznatků 

Souhrnné opakování 

- procvičování a upevňování 
látky za 1. – 5. ročník 

- aplikace učiva 

 

5 
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název předmětu:  Výchovné a volnočasové aktivity 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 0 0 10 10 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Cílem vyučovacího předmětu je připravit žáky na výchovnou 
nepedagogickou činnost zaměřenou na rozvoj a podporu schopností, 
dovedností a návyků klientů. Smysluplným vyplněním volného času 

předcházíme sociálnímu vyloučení. Žáci jsou rozvíjeni po stránce 
osobnostních vlastností, návyků a postojů v dnešní společnosti pro práci 

se sociálními klienty dětského a dospělého věku. 

Charakteristika 

učiva: 

V pátém ročníku se žáci seznámí a prakticky si vyzkouší různé aktivity 
vhodné pro klienty, zhotoví názorné pomůcky, předvedou a vysvětlí 

jejich využití v práci s klienty dětského a dospělého věku. Samostatně 
sestaví možnosti vhodných činností pro klienty. Žáci využívají 
odbornou literaturu. 

Cíle vzdělávání v 
oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Žáci se učí vnímat složitost okolního světa. Respektují individuální 

přístup ke klientovi, soucítí s druhými lidmi i samostatně adekvátně 
a zodpovědně reagují na otevřenou kritiku. Žáci svými aktivitami 

pozitivně působí na své klienty různého věku. Žáci jsou kultivováni po 
stránce řečové, estetické i morální. 

Pojetí výuky: 

Pojetí výuky je teoreticko-praktické, důraz je kladen na vlastní přístup 
žáka k daným pracovním tématům. Pomocí praktických cvičení si žáci 

uvědomí náročnost a zodpovědnost jejich činnosti ve vztahu ke 
klientovi. Žáci se učí kultivovat své řečové a pohybové vyjadřování. 

Žáci si samostatně zajistí pracovní materiál pro praktická cvičení. 
Zhotoví názorné výchovně vzdělávací pomůcky. Během výuky jsou 
dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Žák si vytvoří 

portfolio. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy. Hodnocení 
bude zaměřeno na: 

 schopnost verbální a neverbální komunikace 
 samostatnou aplikaci učiva v praktických cvičeních 
 samostatnost v práci s vhodnými texty, doporučenou literaturou 

a prameny 
 schopnost užívání mezipředmětových vztahů 

 vlastní aktivní kreativní přístup při přípravě, tvorbě a provedení 
cvičení 

 samostatné nebo společné zpracování zadaných úkolů 

 kultivované vystupování a účinné sdělování záměru 
 průběžný odborný přehled s využitím masových medií 

 dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
 vedení portfolia 
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: efektivně působí na klienty smysluplnou činností, 
působí preventivně proti sociálnímu vyloučení klientů různého věku, 
samostatně i ve skupině aplikuje poznatky v práci s klienty, formuluje 

a obhajuje své názory a postoje, zapojuje se do projektů, samostatně 
zpracovává aktivizační činnosti pro klienty, respektuje individuální 

potřeby klientů, dodržuje bezpečnostní pravidla při práci. 
Rozvíjení mezipředmětových vztahů: literární výchova, český jazyk, 
osobnostní výchova, základy společenských věd, křesťanská etika, 

základy pedagogiky, psychologie, zdravotní nauka, matematika, 
dramatická výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná 

výchova. 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje význam 

volnočasových aktivit dětí 
a dospělých 

- uvede a dodržuje zásady 

bezpečnosti 
- vytvoří a vede portfolio 

Úvod do výchovných 

a volnočasových aktivit 

- bezpečnostní zásady ve 
školních hodinách 

- založení a vedení portfolia 

- seznámení se způsobem 
klasifikace 

 
- parametry portfolia 

   1 

Žák/žákyně: 

- vyhledá, umí sestavit 
režimy dne v různých 

zařízeních 
- vysvětlí a odůvodní jejich 

skladbu 

- ozumí zásadám odlišného 
přístupu ke klientům 

- jak se děti učí 

- význam režimu dne 
- zásady správného přístupu 

- práce s odbornými 

materiály 
 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí vhodnost hraček 
z různých hledisek 

- zná bezpečnostní, 

hygienické podmínky 
používání hraček 

a pomůcek 
- uvede možná rizika 
- zná, umí samostatně 

vyhledat, realizovat vhodné 
hry a aktivity pro klienty 

- uvádí a vysvětlí vhodnost 
dle různých kriterií 

- vytvoří sadu pomůcek 

- zná, umí samostatně 
vyhledat, realizovat vhodné 

hry a aktivity pro klienty 
- uvádí a vysvětlí vhodnost 

dle různých kriterií 

- bezpečné hračky 

a pomůcky 
- pohybové aktivity 
- rozvoj smyslů 

- práce s odbornými 

materiály 
- práce s pomůckami 

1 

 Žák/žákyně: 

- vyhledá náměty pro práci 
v odborných materiálech 

- vyhledá a zhotoví vhodné 
názorné pomůcky 

- charakterizuje činnosti 

vhodné pro nácvik jemné 
a hrubé motoriky 

- charakterizuje znaky dětské 
kreseb 

- vysvětlí význam učení pro 

rozvoj jedince v různém 

- koordinace zraku a pohybu 

- rozumový vývoj 

- práce s odbornými 

materiály 
-práce s pomůckami 

 

1 
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věku 

- vysvětlí význam 
pozitivních rituálů 

- zhotoví, vyhledá 

v odborných materiálech 
vhodné náměty a umí je 

samostatně realizovat 
- vytvoří názorné pomůcky 

Žák/žákyně: 

- rozumí a charakterizuje 

dokument RVP PV 
- rozumí a pracuje 

s dokumentem RVP PV 
- analyzuje pozitiva a rizika 

různého přístupu 

k činnostem klientů 
- volí vhodné výchovné 

metody 

Přístup k jedinci 

a stanovení hranic 

RVP PV, Školní vzdělávací 
program v mateřské škole 

- práce s odbornými 

materiály 
-práce s pomůckami 

1 

Žák/žákyně: 

- rozumí a pracuje 

s dokumentem RVP PV 
- charakterizuje možné 

činnosti 

- pracuje s odbornou 
literaturou 

- vytváří a sestavuje 

možnosti praktického 
provedení s klienty včetně 

vhodných pomůcek 
- chápe mezipředmětové 

vztahy a aplikuje je 

- rozlišuje spisovný 
a hovorový jazyk 

- řídí se zásadami správné 
výslovnosti 

Dítě a jeho tělo 

Prostorové vnímání 

Dítě a jeho psychika 

Rozvoj řeči 

- práce s odbornými 

materiály 
-práce s pomůckami 

1 

Žák/žákyně: 

- rozumí a pracuje 
s dokumentem RVP PV 

- charakterizuje možné 

činnosti 
- pracuje s odbornou 

literaturou 
- vytváří a sestavuje 

možnosti praktického 

provedení s klienty včetně 
vhodných 

Dítě a ten druhý 

Vědomí vlastního já 

Dítě a společnost 

Sociální prostředí 

Dětské skupiny - práce s odbornými 
materiály 

-práce s pomůckami 

1 
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Žák/žákyně: 

- rozumí a pracuje 
s dokumentem RVP PV 

- charakterizuje možné 

činnosti 
- pracuje s odbornou 

literaturou 
- vytváří a sestavuje 

možnosti praktického 

provedení s klienty včetně 
vhodných pomůcek 

- chápe mezipředmětové 
vztahy a aplikuje je 

- rozlišuje spisovný 

a hovorový jazyk 
- řídí se zásadami správné 

výslovnosti 

Dítě a svět 

Význam samostatnosti 

Příprava na školu 

- práce s odbornými 
materiály 

-práce s pomůckami  

1 

Žák/žákyně: 

- pracuje s dokumenty 
a odbornou literaturou 

- charakterizuje možné 
činnosti 

- charakterizuje zdravotní či 
sociální potřeby a možnosti 
soc. začlenění 

- vytváří a realizuje vhodné 
aktivizační činnosti 

- chápe zvláštnosti učení 
dospělých 

- vede klienty ke zdravému 

životnímu stylu 
- vyhledává aktuální 

informace o vzdělávání 
seniorů 

- objasní funkce volného 

času seniorů 

Práce se seniory 

Kvalita života ve stáří 

Nabídka programů pro 

seniory 

Univerzita třetího věku 

- práce s odbornými 
materiály 
a dokumenty 

-práce s pomůckami 

2 
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název předmětu:  Hudební výchova a duchovní hudba 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 0 0 0 0 10 

 
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Předmět je součástí celku společenskovědního vzdělávání. Obecným 

cílem je praktická příprava žáků v oblasti hudebních dovedností, 
které pak mohou využívat v sociálně výchovných činnostech, 
a praktická příprava žáků v oblasti duchovní a liturgické hudby, 

kterou lze využít ve specifických sociálně výchovných činnostech.  

Charakteristika 

učiva: 

Žák je připravován k tomu, aby aktivně znal všeobecně rozšířené 

písně, měl utvořenou zásobu známých dětských, lidových 

a populárních písní, které dovede s instrumentálním doprovodem 
v rámci svých intonačních možností čistě a rytmicky správně 
interpretovat. Žák je dále veden k rozvíjení schopnosti čisté vokální 

intonace a k dovednosti číst jednoduchou jednohlasou melodii pomocí 
notopisných prvků na klávesovém nástroji nebo zobcové flétně. Žák se 

seznamuje rovněž s existencí a využitím duchovní a liturgické hudby 
v současném českém prostředí. Skrze zpěv duchovních písní je veden 

ke konfrontaci s oblastí duchovního života člověka.  

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Předmět je zaměřen na pěstování vkusu pro cítění zpěvnosti 
melodických průběhů, harmonické libozvučnosti i disonancí, na cit pro 
vyjadřování prožitků hudbou. Vede k uvědomění si velké morální 

a sociální potence hudby, učí zamýšlet se a rozumět postojům, 
hodnotám, názorům, postřehům a prožitkům obsaženým v poselstvích 
písní, a přivádí též k umění kritického zhodnocování melodických 

i textových obsahů písní. Předmět rovněž utvrzuje křesťanské 

morální postoje a hodnoty na emocionálním poli hudby, a vhodně 

tak doplňuje vzdělávání žáků v Křesťanské etice i v širším okruhu 
společenskovědního vzdělávání. 

Pojetí výuky: 

Výuka je založena především na konsultacích správné vokální 

a instrumentální interpretace vybraných vzorků písní. Prvky 
notopisu a hudební nauky jsou přednášeny frontálně za používání 
notopisné tabule a názorného předvádění na přenosném klávesovém 

nástroji, procvičovány jsou pak v menších skupinách a individuálně, dle 
nadání. V rámci zpěvu jsou představovány také vybrané souvislosti 

s liturgikou a s religionistikou.  

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Zpěv je hodnocen zpravidla kolektivně , neboť v tomto studijním 
oboru se hudební nadání automaticky nepředpokládá, avšak schopnost 
dobrovolného sólového zpěvu intonačně čistého se individuálně 

positivně hodnotí. Další individuální hodnocení spočívá především 

na kvalitě osvojování si příslušných hudebních dovedností, přičemž 

k osobním disposicím jednotlivých žáků je přihlíženo. Výsledné 
hodnocení vychází z klasifikačního řádu.  
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 
kompetencí  

a průřezových 
témat: 

Výuka tohoto předmětu vede k jemnějšímu tříbení estetického citu 

a vkusu, k vnímání důležitých sociálních hodnot jako je taktnost 
a ohleduplnost, k vnímání morálních hodnot a duchovního rozměru 
života, přispívá k celkovému kulturnímu rozhledu a povědomí, a stává 

se integrální součástí kulturně společenského vývoje žákovy osobnosti. 
Je organicky propojena s oblastmi křesťanské etiky, literatury 

a v tématech tónových vztahů a akustiky též s matematikou a fysikou. 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- aktivně se zapojuje do 

kolektivního jednohlasého 
zpěvu instrumentálně 
doprovázeného 

- dovede korigovat svůj zpěv 
v interakci s ostatními 

- rozlišuje písně různých 
autorů a skupin 

- vyjmenuje názvy šesti částí 

mešního ordinaria 
- vyjmenuje názvy pěti částí 

mešního propria 
- vysvětlí pojmy 

responsorium, bohoslužba 

slova a bohoslužba oběti 
- kolektivně zpívá 

nejznámější používaná 
ordinária, a to klasická 
i rytmická 

- rozlišuje a pojmenuje 
stupně významnosti 

liturgického dne a jim 
odpovídající hudební dotaci 
bohoslužby 

Známé písně významných 

autorů 20. století 

- J. Voskovec, J. Werich, 
J. Ježek 

- J. Suchý, J. Šlitr 

- K. Svoboda 
- K. Kryl, J. Nohavica 

- M. David 
- Chinaski a další české 

skupiny 

- písně proslavené známými 
populárními zpěváky 

- písně mnoha dalších autorů 
- spirituály 
- country a folk 

-  písně přinesené studenty 
Struktura mše v mešním 

zpěvu  
- mešní ordinarium a jeho 

části 

- 5 písní tvořících celek 
k jedné mši (mešní 

proprium) 
- zpěv žalmů a liturgických 

odpovědí 

Klasifikace liturgického 

dne 

- ferie, památka, svátek, 
slavnost 

- mše tichá, se zpěvem lidu, 

zpívaná 

 
 

1 

Žák/žákyně: 

- má vytvořenou osobní 

zásobu různých dětských 
písní 

- dovede rozlišovat mezi 

písněmi pro různé věkové 
kategorie 

- sám nebo ve skupině 
spolužáků dovede 
interpretovat s přednesově 

správným výrazem různá 
hudební či poetická díla pro 

děti 

Dětské písně 

- Z. Svěrák, J. Uhlíř - písně 

pro nejmenší 
- písně pro děti školního 

věku 

- písně pro pubescenty 
- písničky, říkánky, hry 

a tanečky pro malé děti 
- písně pro děti v úpravě 

P. Ebena 

- lidové dětské písně 
 

 1 
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- stručně charakterizuje 

význam adventu pro liturgii 
i pro společnost 

- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 
roráty a adventní písně 

- stručně charakterizuje 
význam vánoc pro liturgii 
i pro společnost 

- rozlišuje mezi skutečnou 
podstatou vánoc a jejich 

ekonomicko-
utilitaristickým 
zneužíváním 

- objasní význam české 
kulturní tradice vánoc 

a vánočních koled 

- má vytvořenou dostatečnou 
zásobu českých koled, které 

v kolektivním zpěvu zpívá 
zpaměti 

Advent 

- charakteristika lit. období 
- zpěv adventních písní 
- roráty 

 

Vánoce 

- charakteristika lit. období 
- lidové koledy 
novodobé vánoční písně 

  

Žák/žákyně: 

- dovede zpaměti zpívat 
pensum vybraných 
lidových písní 

- chápe a ocení kulturní 
význam tradice lidové 

tvorby 
- objasní pojem liturgického 

mezidobí 

- kolektivně zpívá různé 
obecné i specificky 

zaměřené liturgické písně 

Lidové písně 

- české 
- moravské  
- slovenské 

- koledy 
Liturgické mezidobí 

- charakteristika lit. období 
- mešní písně obecné 
- písně vztahující se 

k různým příležitostem 
- písně ke svatým 

 1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam písní 
příležitostných 

- vyjmenuje jména hlavních 
českých patronů a jejich 

slovní i symbolické atributy 
- stručně charakterizuje 

význam půstu a postní doby 

pro liturgii i pro společnost 
- objasní hudební opatření 

v liturgii doby postní 
- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

postní písně 

Půst 

- charakteristika lit. období 
- zpěv postních písní 

- postní liturgické zvláštnosti 

 1 
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Žák/žákyně: 

- má přehled o nejznámějších 
cizojazyčných písních 

- snaží se o správnou 

výslovnost a dikci 
v cizojazyčných písních 

- má postoj aktivního zájmu 
o porozumění zpívaných 
textů 

- stručně charakterizuje 
význam jednotlivých dní 

velikonočního tridua a doby 
velikonoční 

- stručně charakterizuje 

význam letnic 
a svatodušních písní 

- kolektivně zpívá a ve 
zpěvnících rozpoznává 
velikonoční a svatodušní 

písně 
- vysvětlí základní princip 

mariánské úcty 
- vyjmenuje nejdůležitější 

česká a moravská mariánská 

poutní místa 
- kolektivně zpívá a ve 

zpěvnících rozpoznává 

mariánské písně 

Písně v cizích jazycích 

- Beatles a další skupiny 
- P. Simon a další autoři, 

jejichž písně jsou 

zvládnutelné v kolektivním 
zpěvu školní třídy 

 

Velikonoce 

- charakteristika lit. období 

- velikonoční triduum 
v hudbě 

- liturgie Veliké noci 
- velikonoční písně 
- svatodušní písně 

 

Panna Maria v církvi 

- mariánská zbožnost 
- mariánské písně 
- májové pobožnosti 

- mariánská poutní místa 

 

 
1 

Žák/žákyně: 

- aktivně disponuje vybranými 

díly známými z médií 
- dle poslechu dovede mediální 

melodie identifikovat 
- objasní význam školních 

liturgických slavností, 

zejména zahajovací 
a závěrečné mše ve školním 

roce 
- umí s jistotou odpovídající 

jeho osobním hudebním 

disposicím zazpívat českou 
kancionálovou versi hymnu 

Veni Creator Spiritus, 
sekvence Veni Sancte 
Spiritus a ambrosiánského 

chvalozpěvu Te Deum 
- kolektivně zpívá vybraná 

historická vokální liturgická 
díla 

Písně z pohádek, filmů, 

muzikálů 

- písně ze všech známých 
televizních pohádek, 

večerníčků, filmů, pořadů 
- z muzikálů zejména Starci na 

chmelu, Noc na Karlštejně, 

My fair lady, Jesus Christ 
superstar, Pomáda, Drákula, 

Rebelové. 
Praktické využití písní 

zpívaných na školních 

liturgických slavnostech 

- nácvik kolektivního zpěvu 

písní Veni Sancte Spiritus 
(Přijď ó Duchu přesvatý) 
a Te Deum (Bože chválíme 

Tebe) 
- duchovní, liturgický 

a společenský význam těchto 
písní 

 1 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí podstatu 
Gregoriánského chorálu jako 
základní platformy veškerého 

liturgického zpěvu 
- vyjmenuje názvy 

nejznámějších historických 
kancionálů a dodnes živých 
písní v nich obsažených 

- objasní pojem pastorela 
a koleda  

vysvětlí liturgicko-sociální 
význam II. Vat. koncilu 

Historie a vývoj liturgické 

hudby 

- Gregoriánský chorál 
- zpěvy při posvátném officiu 

(liturgické hodinky) 
- renesanční a barokní 

zpěvníky (Franus, Steyer, 
Božan, Michna, benešovký, 
sedlčanský aj.) 

- klasicistní pastorely a vývoj 
koledy 

- písně 19. a 20. století 
- reformy II. Vat. koncilu v lit. 

hudbě 

  

Žák/žákyně: 

- pasivně i aktivně používá 
systém záznamu melodie 

v klíči houslovém 
- aktivně užívá tónové 

a intervalové názvosloví 

včetně tónů zvýšených 
a snížených 

- orientuje se na poli stupnice a 
jejích jednotlivých stupňů 

- vyjmenuje správně 

předznamenání všech 
durových tónin 

- vysvětlí pojmy obřad a ritus 
- vyjmenuje další liturgické 

formy mimo mši 

- popíše průběh a části 
bohoslužby mešní 

- charakterizuje obecné 
textové vlastnosti částí 
mešního propria 

- písně mešního propria zpívá 
s porozuměním přináležitosti 

k dané části obřadu 
- vyjmenuje názvy 

nejvýznamnějších západních 

i východních ritů 
- vysvětlí princip tolerance 

jednoty v mnohosti 

Základní prvky hudební 

nauky a notopisu 

- notová osnova, užívání 

notového klíče, užívání not 
- názvy tónů, základní tónová 

řada 

- řazení a značení oktáv 
- posuvky a tóny zvýšené 

a snížené 
- tónové intervaly 
- tónové stupnice 

- stupnice a tóniny durové 
a jejich předznamenání 

 

Ritus 

- různé druhy bohoslužby 

- průběh a části bohoslužby 
mešní 

- charakteristiky zpěvu částí 
propria 

 

Rity jiných liturgií 

- řeckokatolický ritus 

- pravoslavný ritus 
- západní rity (galikánský, 

mozarabský) 

- rity ortodoxních východních 
církví 

 
 

1 
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Žák/žákyně: 

- dle svých osobních disposic 
rozlišuje konkrétní výšky 

tónů  
- pomocí sluchu správně 

posazuje určité stupně  
v durové stupnici 

- pomocí visuelního vjemu ze 

zápisu intonuje správně 
stupně škály  

C dur, a dle individuálního 
nadání  
i stupně dalších stupnic 

- kolektivně zpívá některé 
vybrané meditativní zpěvy 

- orientuje se ve vybraných 
charakteristických 
zvukových a hudebních 

projevech jiných náboženství 
 

Rozvoj vokální intonace 

- uvědomování si výšky tónu 
- relativní sluch pomocí 

stupňů 
- nasazení tónu a práce 

s hlasem 
- čtení stupňů zapsaných 

v tónině C dur 

- čtení stupňů zapsaných 
v dalších tóninách 

  

Rituální praxe jiných 

náboženství 

- mantry, jóga, buddhistická 
meditace 

 

Hudební projevy jiných 

náboženství 

- ostrozvučné asijské intervaly 

- pravidelnost dechu a slova 
- poslechové ukázky různé 

rituální hudby 

 

 
1 

Žák/žákyně: 

- orientuje se v titulech 
užívaných liturgických 

zpěvníků 
- v Jednotném kancionálu 

dovede vyhledávat písně dle 
charakterových oddílů 

- kolektivně zpívá vybrané 

písně 
- vyjmenuje alespoň některé 

z mládežnických 
křesťanských zpěvníků 

- vysvětlí funkční zkratky 

používané ve zpěvnících 
Hosana, v těchto zpěvnících 

umí vyhledávat písně dle 
liturgické vhodnosti 

- kolektivně zpívá a případně 

doprovází rytmickými 
nástroji mládežnické 

křesťanské písně 

Klasické liturgické zpěvníky 

- Český kancionál 
- Cesta k věčné spáse 

- Radostná Boží cesta 
- Svatováclavský zpěvník 

- Jednotný kancionál 
- Mešní zpěvy 
- Poutnický kancionál 

moderní křesťanské 

zpěvníky pro mládež 

- Hlaholík 
- Cantate 
- Hosana 1, 2, 3 

- Koinonia 
- Zpěvy z Taizé 

 

 1 
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Žák/žákyně: 

- hraje alespoň jedním prstem 
jednoduchou melodii podle 

not ve správné tónině a ve 
správném rytmu na 

klávesovém nástroji nebo na 
zobcovou flétnu 

- synteticky kombinuje dříve 

získané znalosti a dovednosti 
- má vytvořenou zásobu 

dětských písní s křesťanskou 
tematikou a dovede je použít 
s pedagogickou cíleností 

- vysvětlí princip diecézních 
setkání mládeže s biskupy 

a celosvětových setkání 
mládeže s papežem 

- kolektivně zpívá vybrané 

písně křesťanských 
hudebních skupin 

Praktická cvičení čtení 

jednoduchých melodií 

- hra jednoduchých již 

známých písní z not na 
malých klávesových 

nástrojích nebo flétnách ve 
správné tónině a ve 
správném rytmu 

 

Dětské křesťanské písně  

- dětské písně ve zpěvnících 
Hosana 

- pohybové animace a hry 

s písněmi 
 

Křesťanské hudební skupiny 

- Učedníci 
- Střípky 

- Cantate pueri a další 

 1 
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název předmětu:  Hudební a pohybová výchova 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 10 0 0 0 10 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Předmět je součástí společenskovědního vzdělávání. Obecným cílem je 

praktická příprava žáků v oblasti hudebních dovedností, které pak 
mohou využívat v sociálně výchovných činnostech. 

Charakteristika 

učiva: 

Žák je připravován k tomu, aby aktivně znal všeobecně rozšířené 

písně, měl utvořenou zásobu známých dětských, lidových 

a populárních písní, které dovede s instrumentálním doprovodem 
v rámci svých intonačních možností čistě a rytmicky správně 

interpretovat. Žák je dále veden k rozvíjení schopnosti čisté vokální 
intonace a k dovednosti číst jednoduchou jednohlasou melodii pomocí 
notopisných prvků na klávesovém nástroji nebo zobcové flétně. Žák 

prochází rovněž rytmicko-pohybovou průpravou. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Předmět je zaměřen na pěstování vkusu pro cítění zpěvnosti 
melodických průběhů, harmonické libozvučnosti i disonancí, na cit pro 

vyjadřování prožitků hudbou. Vede k uvědomění si velké morální 

a sociální potence hudby, učí zamýšlet se a rozumět postojům, 

hodnotám, názorům, postřehům a prožitkům obsaženým v poselstvích 
písní, a přivádí též k umění kritického zhodnocování melodických 
i textových obsahů písní. 

Pojetí výuky: 

Výuka je založena především na konsultacích správné vokální a 

instrumentální interpretace vybraných vzorků písní. Prvky notopisu 
a hudební nauky jsou přednášeny frontálně za používání notopisné 

tabule a názorného předvádění na přenosném klávesovém nástroji, 
procvičovány jsou pak v menších skupinách a individuálně, dle nadání. 
Pro rytmickou a pohybovou výchovu jsou zařazovány prvky Orffova 

instrumentáře. Výuka se dále soustřeďuje na individuální rozvíjení 

hudebních schopností každého žáka dle jeho osobních disposic. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Zpěv je hodnocen zpravidla kolektivně , neboť v tomto studijním 

oboru se hudební nadání automaticky nepředpokládá, avšak schopnost 
dobrovolného sólového zpěvu intonačně čistého se individuálně 
positivně hodnotí. Další individuální hodnocení spočívá především 

na kvalitě osvojování si příslušných hudebních dovedností, přičemž 

k osobním disposicím jednotlivých žáků je přihlíženo. Výsledné 

hodnocení vychází z klasifikačního řádu. 

Přínos předmětu k 
rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Výuka tohoto předmětu vede k jemnějšímu tříbení estetického citu 
a vkusu, ke vnímání důležitých sociálních hodnot jako je taktnost 
a ohleduplnost, přispívá k celkovému kulturnímu rozhledu a povědomí, 

a stává se integrální součástí kulturně společenského vývoje žákovy 
osobnosti. Je organicky propojena s oblastmi křesťanské etiky, 

literatury, dějepisu a v tématech tónových vztahů a akustiky též 
s matematikou a fyzikou. 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 

hodin 

Žák/žákyně: 

- má alespoň dvojnásobně 
rozšířený repertoár ve 
všech okruzích zpívaných 

písní 
- má zostřený cit pro 

koordinaci vedení svého 
hlasu s vedením hlasů 
ostatních v kolektivním 

zpěvu 
- dle svých intonačních 

schopností se zapojuje do 
hlasových skupin ve 
dvojhlase 

Praxe kolektivního zpěvu 

všeobecně známých písní 

- rozvíjení všech okruhů 
písní 

 

 2 

Žák/žákyně: 

- rozeznává a identifikuje 
různé druhy písní 

a hudebních děl dle 
žánrových propriet 
a hudebních forem 

 

Hudební žánry 

-  propriety lidové písně, 
národní písně, umělé písně, 

spirituálu, muzikálu, 
operety a další 

 1 

Žák/žákyně: 

- dle poslechu instrumentální 

hry pozná a určí vybrané 
melodie 

- dle svých sluchových 

možností rozlišuje 
konkrétní stupně na poli 

dané stupnice a intervalové 
vztahy mezi tóny 

- vyjmenuje a popíše 

4 základní veličiny tónu 

Rozvoj sluchové analýzy 

- poznávání písní dle 

poslechu instrumentace  
- sluchová klasifikace stupně 

ve stupnici 

- sluchová orientace 
v intervalech 

 1 

Žák/žákyně: 

- ve skupině dovede řídit 

různé rytmické pohybové 
hry 

- aktivně používá nástroje 
Orffova instrumentáře 

- dovede hrát na jeden 

nástroj v koordinaci 
s dalšími hráči na jiné 

orffovské nástroje 

Rytmická výchova 

a Orffův instrumentář 

- rytmická orientace 
v nejužívanějších taktech 

- seznámení s Orffovými 
nástroji 

- orffovské „orchestry“ 

v praxi 

 
 

1 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 
  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

215 
Hudební a pohybová výchova  

 

Žák/žákyně: 

- objasní principy správných 
zásad hlasového projevu 

a péče o hlas 
- dle těchto zásad sám 

správně vede svůj hlasový 
projev 

- ovládá prvky hlavové 

resonance a propojování 
prsního a hlavového 

rejstříku 
- má trvalý postoj snahy 

o správné vyslovování v řeči 

i zpěvu 

Hlasová výchova a hlasová 

hygiena 

- správná tvorba tónu a jeho 

nasazení 
- zapojení celého těla do 

zpěvu, správné držení těla 
a postoje při zpěvu 

- bránice 

- krk a hrtan 
- hlasové ústrojí, správná 

práce s ním a nebezpečí 
různých jeho defektů při 
špatném používání 

- mluvidla a výslovnost 
- ozvučné dutiny v hlavě 

- prsní rejstřík, hlavový 
rejstřík a jejich propojování, 
hlavová resonance 

 1 

Žák/žákyně: 

- pasivně i aktivně používá 
systém rytmických hodnot, 

not a pomlk 
- správně čte a cítí metra 

nejužívanějších taktů 

- ovládá různé prvky hry na 
tělo 

- pomocí hry na tělo 
interpretuje rytmický úsek, 
a to jako ozvěnu, podle 

rytmických gest 
i z rytmického zápisu 

- aktivně sám vytváří 
rytmické jednotky ve funkci 
„dirigenta“ 

- při zpěvu nebo hře uplatňuje 
dynamické, tempové 

a přednesové notopisné 
pokyny 

- orientuje se v záznamu 

souslednosti průběhu úseků 
písně 

- charakterizuje slohové 
a stylové propriety 
hudebních děl v souvislosti 

s historickým vývojem 

Rytmická a pohybová 

výchova 

- pulsace, metrum, rytmus, 

takt 
- nominální rytmické 

hodnoty not a pomlk 

- tečky a synkopy 
- hra na tělo a její různé 

způsoby 
- rytmické slabiky, rytmická 

gesta a hry s nimi 

- hry na ozvěnu a jejich 
modifikace 

- čtení rytmických zápisů 
- správné čtení taktu a rytmu 

v zapsané písni 

Doplňující prvky notopisu 

- dynamika a dynamická 

značení 
- akcenty a koruny 
- repetice a záznam průběhu 

písně 
- tempová značení 

- přednesová značení 

 1 
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Žák/žákyně: 

- podle not zahraje vedle 

jemu známých melodií také 
melodii neznámou 

- dle osobních talentových 
možností použije na 
klávesovém nástroji také 

levou ruku 
k elementárnímu 

harmonickému doprovodu 
- vysvětlí základní principy 

harmonických vertikál 

Praktická cvičení zpěvu 

a hry písní z not 

- rozvíjení dovednosti hry 
jednoduchých melodií 

z not 
- základy prstokladu na 

klávesovém nástroji a na 

flétně 
- elementární doprovody 

 1 

Žák/žákyně: 

- orientuje se ve vybraných 
všeobecně rozšířených 

zpěvnících 
 

Všeobecně rozšířené 

zpěvníky a orientace v nich 

- Já, písnička – 3 díly 

zevrubně a 4. orientačně 
- Hity 20. století – 5 dílů 
- Hity do 3. tisíciletí – 4 díly 

- Písničky z filmů a pohádek 
– 3 díly 

- zpěvníky jednotlivých 
autorů 

 

1 

Žák/žákyně: 

- předvede, tj. presentuje 

a interpretuje vybrané 
písně s pedagogicko-

psychologickou citlivostí 
a zaměřením na určité 
cílové skupiny klientů 

- dovede pracovat 
s odbornou pedagogickou 

literaturou 

Pedagogické využití 

získaných hudebních 

dovedností 

- rozvoj pedagogicko-

psychologických 
schopností při práci 
s cílovými skupinami 

klientů, zejména s malými 
dětmi 

- postupy a postoje při hraní 
a zpívání s dětmi 

- práce se seniory 

 1 
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název předmětu:  Výtvarná výchova 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 0 10 0 0 10 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Kreativnost mladého člověka, podložená vlastními znalostmi, 
zkušenostmi a dovednostmi je přínosem pro budoucí klienty širokého 
věkového, zdravotního a sociálního spektra. 

Charakteristika 

učiva: 

Názornou formou seznamuje žáky se základy jednotlivých historických 

období a jejich charakteristickými znaky v architektuře, malířství, 
sochařství a užitém umění. Seznamuje žáky aktivní formou se 

základními i alternativními výtvarnými technikami, materiály 
a prostředky použitelnými v praxi při práci s klienty sociálních služeb. 
Je přihlédnuto k vývojovým etapám člověka i jeho případnému 

zdravotnímu oslabení. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Výtvarné umění má velký význam při formování mladého člověka. 
Ovlivňuje estetické cítění, citové vnímání a pochopení výtvarných 

projevů a hodnot na různých úrovních obsahu, kvality, významu a to 
v minulosti i současnosti. Poznání historie vede k lepšímu pochopení 

kulturních, společenských, duchovních hodnot a k jejich potřebné 
ochraně. Moderní doba přináší vlivem nových komunikačních 
technologií i nevhodné podněty pro podprahové vnímání člověka, 

kterému je třeba čelit. 

Pojetí výuky: 

Výuka je realizována propojením teoretických a odborných znalostí 
s praktickými dovednostmi, znalostmi užitých technik, materiálů 

a specifických potřeb budoucích klientů. Témata základních 
historických etap se střídají s praktickou realizací zvolených technik. 
Čerpá z kulturně historických námětů i nových alternativních poznatků. 

Vzhledem k samotnému kreativnímu charakteru předmětu je v každém 
pololetí střídavě věnována větší časová dotace některé z technik, 

historickému období, přípravě na výstavu nebo soutěž. Žáci mají 
možnost individuální volby náročnosti, zvolené techniky, užití 
materiálů i formy zpracování. Uvedené organizačně náročnější metody 

práce, exkurze, formy, jsou nabídkové, dle aktuálních materiálních 
možností nebo kulturních aktualit a potřeb. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Hodnocen je původní esteticky kreativní přístup ke zpracování námětu 

dovedený do finální smysluplné podoby. Vedení portfolia. Práce 
s odbornou i populární literaturou, samostatné vyhledávání informací, 
použití PC. Prezentace vlastní práce. Aktivní estetický a ekonomický 

přístup k použitým materiálům. Osobní přístup k realizaci náročnějších 
prací společenského významu, či účast na projektech, soutěžích. 

Orientace v možnostech realizace klienty. Základní teoretické 
vědomosti se týkají pochopení, rozlišení a časového zařazení 
historických etap.  
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Žáci si uvědomí historické souvislosti. Rozvíjejí se jejich občanské 
kompetence a kulturní povědomí, spojené s láskou k vlasti 
i k evropskému kulturnímu dědictví. 

Posilují se mezipředmětové vztahy: Český jazyk, Literární výchova, 
Dějepis, Křesťanská etika, Základy společenských věd, Matematika, 

Základy pedagogiky, Biologie a ekologie, Informační a komunikační 
technologie 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje jednotlivá 
umělecká období podle 

typických znaků 
architektury, malby, 

sochařství, užitého umění 
a zná vybrané představitele 

- chápe historická období 

geograficky, politicky, 
nábožensky, společensky 

a hospodářsky 
- samostatně pracuje 

s odbornými materiály 

Úvod 

Základy dávnověkých a 

novodobých kultur: 

- pravěk 
- starověk 

- antika 
- středověk 
- novověk 

- umění 19. a20. století 

- práce s odbornými 
materiály 

2 

Žák/žákyně: 

- rozpozná jednotlivé 
výtvarné techniky, je 

kreativní a komunikuje 
s uměleckým dílem 

- vysvětlí význam estetiky 

a sám se podílí na jejím 
spoluutváření ve svém 

okolí 
- kultivuje svůj projev, 

představivost, fantazii, 

emocionální život 
- pracuje se škálou 

výtvarných technik, 
materiálů a forem činností 
adekvátních klientům 

- dodržuje a vysvětlí zásady 
bezpečnosti a ochrany 

zdraví při jednotlivých 
činnostech ve škole i 
v práci s klienty 

- pracuje ekonomicky 
a ekologicky 

- estetické portfolio vytvoří, 
vede a používá 

- používá informace z jiných 

předmětů 

Pracovní techniky 

 

- vlastní příležitostná 
prezentace  

- týmová práce 

- aktivní spoluúčast 
při organizaci 

výtvarného počinu 

 

Žák/žákyně: 

- zná a používá vhodné 

pomůcky a materiály 
potřebné pro realizaci této 
techniky 

Kresba 

- tužkou, rudkami, perem,  

alternativními materiály 

- práce s odbornými 

materiály 
- praktická cvičení 

1 
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- rozezná vhodnost 

a nevhodnost použití 
vlastností techniky 
vzhledem k ztvárněnému 

námětu 
- charakterizuje techniku po 

stránce využití v práci 
s klienty různého věku 
a oslabení 

- vysvětlí bezpečnost práce 
a možná rizika 

- samostatně pracuje 
s odbornými materiály 

  

 

Žák/žákyně: 

- zná a používá vhodné 

pomůcky a materiály 
potřebné pro realizaci této 

techniky 
- rozezná vhodnost a 

nevhodnost použití 

vlastností techniky 
vzhledem k ztvárněnému 

námětu 
- charakterizuje techniku po 

stránce využití v práci 

s klienty různého věku 
a oslabení 

- vysvětlí bezpečnost práce 
a možná rizika 

- samostatně pracuje 

s odbornými materiály 

Malba 

- akvarelem, temperami, 

barvami prstovými, 
akrylovými, na sklo, 

hedvábí, textil, plastickými, 
reflexními, se speciálními 
efekty 

apod. 
- práce s odbornými 

materiály 

- praktická cvičení 

1 

Žák/žákyně: 

- zná a používá vhodné 

pomůcky a materiály 
potřebné pro realizaci této 
techniky 

- rozezná vhodnost 
a nevhodnost použití 

vlastností techniky 
vzhledem k ztvárněnému 
námětu 

- charakterizuje techniku po 
stránce využití v práci 

s klienty různého věku 
a oslabení 

- vysvětlí bezpečnost práce 

a možná rizika 
- samostatně pracuje 

s odbornými materiály 

Modelování 

- využití různých přírodních 

a syntetických hmot 

- práce s odbornými 
materiály 

- praktická cvičení 

1 
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Žák/žákyně: 

- charakterizuje techniku po 
stránce využití v práci 
s klienty různého věku 

a oslabení 
- vysvětlí bezpečnost práce 

a možná rizika 
- samostatně pracuje 

s odbornými materiály 

- zvládá základy technik 
a jejich specifika,  

- náročnost, výhody 
a nevýhody ztvárnění 
námětu vzhledem 

k užitému materiálu 
- provede konečnou úpravu 

- manipuluje s jednotlivými 
částmi materiálu 
a pomůckami 

- pracuje přesně podle 
pracovního postupu 

- vysvětlí využití v praxi  
- uvede možné podkladové 

materiály 

- vyhotoví návrh 
- objasní úpravu pracovního 

prostoru, zajištění 
potřebných pomůcek 
a bezpečnosti 

Práce s papírem, textilem, 

přírodním materiálem 

-  koláž 
- asambláž 

- frotáž 
-  roláž 

- prostřihovánky 
- skládanky 
- alternativní materiály 

 

- práce s odbornými 

materiály 
- praktická cvičení 

1 

Žák/žákyně: 

- rozlišuje jednotlivé 
materiály, jejich 

charakteristické vlastnosti 
a možnosti využití v praxi  

- manipuluje s drobnými 

komponenty 
- pracuje podle plánku, 

šablony, předlohy 
- provede konečnou úpravu 

výrobku 

- vysvětlí úpravu pracovního 
prostoru, zajištění 

potřebných pomůcek 
a bezpečnosti 

Alternativní dekorativní 

techniky 

- navlékání korálů 

- výroba šperků a přívěšků 
- jednoduchá výšivka 
- práce s kůží, filcem, 

foliemi - práce s odbornými 
materiály 

- praktická cvičení 

1 
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Žák/žákyně: 

- vyhotoví návrh 
- manipuluje s pomůckami 

a nářadím 

- zná základní geometrické 
tvary a jejich vlastnosti 

- orientuje se v prostoru, 
konstrukci stabilitě, 
spojování prvků 

- určí orientační spotřebu 
materiálů 

Prostorová tvorba 

- prostorové dekorační 
a užitkové objekty 

- využití odpadového 

a přírodního materiálu, 
prostorové hry a hračky 

 

- kolektivní 

i individuální práce 
dekoračního 
charakteru 

v interiéru/exteriéru 
- druhotný význam 

objektu a jeho další 
využití 

- konstrukční hry 

- zhotovení drobných 
terapeutických 

pomůcek pro 
sociální nebo 
zdravotnické 

zařízení 

2 

Žák/žákyně: 

- zpracuje zajímavým 

způsobem volné zvolené 
téma 

Volné techniky  

- praktické cvičení 1 
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název předmětu:  Dramatická výchova  
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
0 10 0 0 0 10 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 
předmětu: 

Cílem vyučovacího předmětu je připravit žáky na výchovnou 

nepedagogickou činnost zaměřenou na smysluplné vyplnění volného 
času klientů nebo k prevenci sociálního vyloučení. 

Žáci jsou rozvíjeni po stránce osobnostních vlastností, návyků a postojů 
v dnešní společnosti pro práci se sociálními klienty 

Charakteristika 

učiva: 

V prvém pololetí se žáci seznámí s uplatněním dramatické výchovy 
v předškolním zařízení, prací zdravotního klauna a s nácvikem 

dramatických dovedností, zhotoví různé druhy loutek s potřebnými 
doplňky. V druhém pololetí se žáci zaměří na vlastní kompletní 

realizaci krátkých divadelních scének s loutkami či samostatně vystoupí 
před diváky. Žáci jsou vedeni k vhodnému samostatnému výběru 
pracovních textů. Žáci znají odborné výrazy a povolání v divadelní 

oblasti. 

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 
postojů, hodnot 

a preferencí: 

Žáci se učí vnímat složitost okolního světa. Respektují a naslouchají 
odlišné názory, soucítí s druhými lidmi i samostatně adekvátně 

a zodpovědně reagují na otevřenou kritiku. Žáci svými aktivitami 
pozitivně působí na své klienty v různých životních situacích. 
Vzájemnou spoluprací dovedou společné dílo ke konečné realizaci. Žáci 

jsou kultivováni po stránce řečové, pohybové, estetické i morální. 
Dramatizací žák poznává sám sebe, získává sebedůvěru, pocit vlastní 

hodnoty i kouzlo divadla. 

Pojetí výuky: 

Pojetí výuky je teoreticko-praktické, důraz je kladen na vlastní kreativní 
přístup žáka k daným pracovním tématům. Pomocí dramatického 

vyjadřování si žáci uvědomí a rozpohybují své tělo, osvojí si 
gestikulaci, mimiku. Žáci se učí pracovat s vlastním hlasem, výrazně 
vypráví, čtou, recitují, kultivují své řečové vyjadřování. Žáci si 

samostatně zajistí vhodný pracovní materiál, propagaci vlastního 
vystoupení. Zhotoví dekorace, loutky, kostýmy a jiné doplňky. Zpětnou 

vazbu poskytne samostatný výstup před diváky. Během výuky jsou 
dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. Žák si vytvoří 
portfolio. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy.  

Hodnocení bude zaměřeno na: 
 schopnost verbální a neverbální komunikace 

 samostatnou aplikaci učiva v praktických cvičeních 
 samostatnost v práci s vhodnými materiály, texty, doporučenou 

literaturou a prameny 

 schopnost užívání mezipředmětových vztahů 
 vlastní aktivní kreativní přístup při přípravě, tvorbě a provedení 

praktických cvičení 
 samostatné nebo společné zpracování zadaných úkolů 
 kultivované vystupování a účinné sdělování záměru 
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 průběžný kulturní přehled s využitím masových medií 
 dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

 vedení portfolia 

Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 
témat: 

Klíčové kompetence: efektivně působí na klienty smysluplnou činností, 
působí preventivně proti sociálnímu vyloučení klientů, samostatně i ve 
skupině aplikuje poznatky v práci s klienty, formuluje a obhajuje své 

názory a postoje, zapojuje se do projektů, samostatně zpracovává, 
aktivizační činnosti a pomůcky pro práci s klienty, respektuje 

individuální potřeby a přístup ke klientům, dodržuje bezpečnostní 
pravidla při práci. 
Rozvíjení mezipředmětových vztahů: literární výchova, český jazyk, 

osobnostní výchova, základy společenských věd, křesťanská etika, 
psychologie, výchovné a volnočasové činnosti, hudební a pohybová 

výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje cíle 
dramatické výchovy 

- charakterizuje rozdíl mezi 
školní dramatickou 

výchovou a divadelní prací 
- objasní historický náhled na 

dramatickou výchovu 

- uvede a dodržuje zásady 
bezpečnosti 

- založí a vede portfolio 
- rozumí a používá ve své 

práci dokument RVP PV 

- samostatně vyhledává 
odbornou literaturu 

a používá ji ve své práci 
- zdůvodní význam 

dramatické výchovy 

v mateřské škole 

Úvod do dramatické 

výchovy 

- dramatická výchova jako 

jedna ze složek estetické 
výchovy a výchovy 

uměním 
- cíle a charakteristika, 

historický náhled. 

- bezpečnostní zásady 
v hodinách dramatické 

výchovy. 
- dramatická výchova 

v mateřské škole 

 

- vybrané kapitoly 
z dramatické 
výchovy 

- práce s dokumenty 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam hry pro 

dítě 
- zdůvodní prospěšnost 

zdravotního klauna a loutek 

v nemocnicích a zpracuje 
téma do portfolia 

- zdůvodní význam figurek 
v práci policie 

- vysvětlí na příkladech 

význam důležitosti 
vhodného společenského 

vystupování při různých 
společenských událostech 
a osobní příklad  

- pohybovými, smyslovými, 
jazykovými dovednostmi 

realizuje praktická cvičení 
různého zaměření 

- popíše své pocity 

- dokáže experimentovat, 
zkoušet a hledat způsoby 

vyjádření srozumitelné pro 
diváky 

- zřetelně, hlasitě artikuluje 

ve vhodném tempu 

- Zdravotní klaun, Loutky 
v nemocnicích 

- dítě a hra, Jája a Pája 
- etiketa  

cvičení těla, v prostoru, 

rytmu, kontaktu, 
vnímavosti, improvizace, 

představivosti, artikulace 
 

- vybrané kapitoly 
- praktická názorná 

provedení cvičení 

žáky 
- hry 

- empatie 
 

1 
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- dodržuje zásady 

bezpečnosti 
- vede si portfolio 

s ukázkami 

 

-   

Žák/žákyně: 

 

Loutky  

-  druhy loutek, historie 
a tradice 

- zhotovení různých druhů 
loutek pro realizaci 
drobných dramatických 

cvičení 
- loutka improvizovaná – dle 

vlastního výběru 
- loutka prstová – textilní 

a namalovaná barvami na 

tělo 
- Javajka - loutka stínová – 

papírová a hra rukou 
- vařečková loutka 
- maňásek 

- marioneta 
- loutka pro černé divadlo 

- vybrané kapitoly 

- internet 
- samostatné nebo 

kolektivní zhotovení 
různých druhů 
loutek žáky 

z vlastního 
materiálu 

- praktické 
vyzkoušení 
manipulace 

- fotodokumentace 
zhotovených loutek 

3 

Žák/žákyně: 

- objasní historický náhled 
- -charakterizuje jednotlivá 

povolání 

- rozumí odborné 
terminologii 

- vyhledá samostatné vhodné 
textové materiály  

- čte s přednesem samostatně 

i ve skupině 
- orientuje se v nástupu 

vlastního čtení v rámci 
skupiny 

- rozlišuje dialog a monolog 

Divadlo 

-  druh umění. 
- povolání v divadelní oblasti 

a jejich přínos pro realizaci 

uměleckého díla. 
- odborné termíny 

- práce s texty vhodnými pro 
klienty – literární výchova 

- umělecký přednes textu 

- vybrané kapitoly 
- vybraná povolání 
- vybraná 

terminologie 
- internet 

- nácvik čtení 
s přednesem 

1 

Žák/žákyně: 

- samostatně nebo ve skupině 
vystupuje a prakticky 

realizuje své dovednosti 
- vyjadřuje se zřetelně, 

hlasitě v přiměřeném tempu 
- zapamatuje si svůj pracovní 

text 

- orientuje se v čase 
a prostoru 

- improvizuje slovně 
i materiálně 

- reaguje na podněty publika 

Praktická cvičení  
- dramatická scénka 

- realizace cvičných 

scének před 
spolužáky 

samostatně nebo ve 
skupině  

- použití vlastních 

loutek 
- improvizace slovní 

i materiální 

3 
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název předmětu:  Psychologie a komunikace 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 10 10 10 50 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Formování personální a komunikativně sociální kompetence. Cílem 

vyučovacího předmětu je připravit žáky pro práci s klienty i se 
skupinami klientů různého věku i zdravotního a sociálního stavu, pro 

přímou podporu schopností a dovedností a návyků klientů, které směřují 
k udržení jejich maximální soběstačnosti a smysluplnému vyplňování 
života nebo k prevenci sociálního vyloučení.  

Předmět rozvíjí dovednost sebereflexe a autoregulace, tolerance, 
etnické, náboženské a jiné snášenlivosti a bezpředsudkového přístupu 

k lidem. Předmět dále rozvíjí osobnostní vlastnosti, postoje a návyky 
potřebné pro práci se sociálními klienty různého věku, zdravotního 
stavu a sociálního postavení,  

Charakteristika 

učiva: 

Do 1. ročníku budou zařazeny kapitoly z obecné psychologie  

a psychologie osobnosti, žáci se seznámí s významem psychologie pro 
činnost pracovníka v sociálních službách. 

Vývojová psychologie, specifika jednotlivých věkových období budou 
probírána ve 2. ročníku. 
Obsahem 3. ročníku bude sociální psychologie: člověk a společnost, 

sociální skupiny, sociální interakce, teorie konfliktu, náročné životní 
situace, psychohygiena. 

Tematický celek „Mezilidská komunikace a interakce“, tzn. verbální 
a neverbální komunikace, komunikační dovednosti, komunikační styly, 
zásady vedení rozhovoru, komunikace s klientem bude zařazen do 

4. ročníku 

Tematický celek „Psychologie v sociální péči“, tzn. psychologické 

aspekty v péči o klienta, prožívání nemoci, adaptace a maladaptivní 
formy jednání, vztah pečovatel-klient, strach a úzkost, problematika 
bolesti, umírání a smrt, psychologie jedince se specifickými potřebami  

a osobnost pečovatele bude zařazen do 5. ročníku.  

Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Cílem je usilovat o to, aby žáci chápali výchovu a vzdělávání (včetně 
celoživotního) jako důležité hodnoty z hlediska individuálního 

i celospolečenského. Cílem je též chápání zdraví svého i svých 
spoluobčanů jako jedné z nejdůležitějších hodnot, kterou je třeba 
chránit, upevňovat a posilovat. Důležité je, aby si žáci vytvářeli kladné 

postoje ke klientům různého věku, rasy, pohlaví, zdravotního stavu, 
národnosti, víry, sociálního postavení či politického přesvědčení a uměli 

s nimi výchovně pracovat. Cílem je naučit je chápat význam prevence 
a terapie v sociálně výchovné činnosti. Žáci by měli mít úctu k životu, 
zdraví, materiálním a kulturním hodnotám, životnímu prostředí. Cílem 

je také příprava k rodičovství, chápání významu rodiny a její 
nezastupitelné role. Žáci by měli dodržovat etické principy spojené 

s péčí o klienty. Cílem je též utváření pozitivního vztahu ke své budoucí 
profesi.  
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Pojetí výuky: 

Pojetí výuky je teoreticko – praktické. 

V předmětu převažuje teoretická výuka, ale v maximální míře budou 
zařazovány aktivizační a názorně demonstrační metody.  
Vhodné je např.: využívat dosavadních zkušeností žáků, vést je ke 

kritickému myšlení, diskuzi, analýze a syntéze problémů; využívat 
problémové a projektové vyučování; využívat verbální i neverbální 

komunikaci k objasnění a znázornění; aplikovat teoretické poznatky 
v praktických cvičeních; samostatně pracovat na zadaném úkolu formou 
práce ve skupině i zcela samostatně; samostatně pracovat s literaturou; 

využívat IKT a audiovizuální techniky; pracovat s některými 
výtvarnými technikami, využívat hudebních, pěveckých a hudebně 

pohybových dovedností; zařazovat dramatizaci, recitaci, vyprávění, 
práci s hlasem; pracovat s didaktickou a audiovizuální technikou. 

Hodnocení 

výsledků žáků: 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy. Při 
hodnocení je třeba se zaměřit na hloubku porozumění látce, schopnost 

aplikace učiva, schopnost využívání mezipředmětových vztahů, aktivitu 
žáka, schopnosti kritického myšlení, analýzy a syntézy, schopnosti 

pracovat se zdroji informací, organizační schopnosti a pracovní návyky 
při samostatné práci a práci ve skupině, aktivní účasti v diskuzi. 
Metody hodnocení: písemné testy, ústní zkoušení, příprava a prezentace 

výsledků práce včetně projektové činnosti, sebehodnocení.  

Přínos předmětu 

k rozvoji klíčových 
kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Žáci jsou v rámci předmětu vedeni k tomu, aby si uvědomili význam 
výchovy, vzdělávání (včetně celoživotního), zdraví, rodiny – pro sebe 

i pro klienty. Je posilován jejich pozitivní vztah k učení. 
Klíčové kompetence: efektivně pracovat s informacemi – vyhledávat 
důležité informace a využívat je, umět je kriticky hodnotit; rozumět 

běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v ústní i písemné 
formě; komunikovat a diskutovat na odborné úrovni; formulovat 

a obhajovat své názory a postoje; objasnit (např. klientovi) důležité 
pojmy, zásady; působit na klienty v oblasti prevence; argumentovat, 
vyjadřovat se logicky, zpracovávat texty s danou tématikou; analyzovat 

a řešit problémy; pracovat v týmu; zapojovat se do projektů; samostatně 
pracovat na aktivizačních a volnočasových činnostech pro klienty. 

Rozvíjené mezipředmětové vztahy: Základy pedagogiky, Základy 
společenských věd, Biologie a ekologie, Zdravotní nauka, Literární 
výchova, Dějepis, Zdravotní tělesná výchova, Křesťanská etika, 

Informační a komunikační technologie, Sociální péče, Právo, 
Pečovatelství, Odborná praxe, Výchovné a volnočasové činnosti, 

Hudební a pohybová výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova. 
Učí rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, 
učí aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich 

příbuznými, využívá získané dovednosti i v běžném životě, učí žáky 
odolnosti při práci ve stresu a vstřícnosti vůči klientům. 
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1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- roztřídí jednotlivé 
psychologické disciplíny  

a objasní jejich význam 
použitím vhodných 

příkladů 
- zná a charakterizuje 

jednotlivé vlivy na rozvoj 

osobnosti člověka 
- zná pojem „determinace“ 

- rozliší biologické a sociální 
potřeby 

Obecná psychologie  

a psychologie osobnosti 

- předmět a členění 

psychologických disciplín, 
lidská psychika 

- determinace lidské 
psychiky 

- člověk a jeho potřeby, jako 

biopsychosociální bytost  
- metody využívané  

v psychologii 

Vysvětlování 

Výklad 
Diskuse 
 

1 

Žák/žákyně: 

- objasní rozdíl mezi 

chováním a prožíváním,  
- u vede vhodné příklady 

- charakterizuje čití jako 
poznávací proces 

- vyjmenuje a charakterizuje 

užitím vhodných příkladů 
různé druhy počitků 

- rozpozná rozdíl mezi 
počitkem a vjemem 

- dokáže uvést různé druhy 

vnímání 

Psychické procesy 

- prožívání a chování 

- vědomí a nevědomí 
- poznávací procesy – čití 

- druhy počitků, počitkové 
prahy 

- vnímání- vjem, vlastnosti 

vnímání, smyslové klamy, 
poruchy vnímání 

 
 
 

 

Vysvětlování 

Výklad 
Diskuse 

Individuální práce -
koláž 
- tvorba vlastního 

příběhu ze zadaných 
slov 

2 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje různé druhy 

představ, dokáže je rozlišit 
chápe význam představivosti 
pro rozvoj osobnosti 

Představivost 
druhy představ – 

obrazotvornost 
a vzpomínková představa, 
asociace představ, poruchy 

Žák/žákyně: 

- uvede rozdíl mezi 

smyslovým a rozumovým 
poznáním 

- objasní vztah mezi 

myšlením a řečí 
- rozpozná jednotlivé 

myšlenkové operace 
- v praxi si uvědomí rozdíl 

mezi myšlenkovými 

operacemi, sám vymyslí 
příklady operací 

- objasní, čím je inteligence 
determinována 

Myšlení, formy myšlení 

- pojem, soud, úsudek,  

- řešení problémů, druhy 
myšlenkových operací, 
vlastnosti myšlení 

- inteligence- fluidní, 
krystalická a emoční, 

inteligenční pásma 
- řeč – vnější, vnitřní, 

verbální a neverbální 

Vysvětlování 
Výklad 

Diskuse 
 

1 
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- vyjmenuje stupně 
inteligence 

- zná bodovou hodnotu 

průměrného IQ 
- uvede souvislost mezi 

myšlením a řečí 
zná druhy řeči 

 

  

Žák/žákyně: 

- zná definici paměti a fáze 
paměťového procesu 

- zná druhy paměti, dokáže 

uvést praktické příklady 
- dokáže využívat 

mnemotechnické pomůcky 

Paměť, význam paměti 

- fáze paměťového procesu, 
druhy paměti, zapomínání, 
cvičení paměti 

Vysvětlování 
Výklad 

Diskuse 
Můj první zážitek 
Test na pozornost 

„Detektivové“ 

1 

Žák/žákyně: 

- zařadí pozornost do 
psychických procesů 

- seznámí se s druhy 
pozornosti 

uvede příklady z praxe 

Pozornost 
- úmyslná, neúmyslná, 

poúmyslná, vlastnosti 

pozornosti 

Žák/žákyně: 

- seznámí se se znaky citů, 
druhy a postavením citů 

v životě člověka 

Psychické stavy 

- city, projevy citů, druhy 
citů, vlastnosti citů, 

zvláštnosti lidské 
emocionality 

Vysvětlování 

Výklad 
1 

Žák/žákyně: 

- dokáže si uvědomit činnost 
člověka v souladu s jeho 
činnostmi 

- seznámí se s termíny 
aktivace a motivace 

a dokáže je použít 
- rozezná základní druhy 

lidské činnosti 

- seznámí se s druhy her 
a použije příklady z dětství 

- dokáže navrhnout vhodnou 
strategii učení 

- uvědomí si možnosti zlepšit 

podmínky učení 
- seznámí se s efektivním 

učením 
- naváže na poznatky a praxi 

v této problematice 

- uvědomí si zásadní význam 
tvůrčího myšlení a tvůrčí 

práce pro člověka 

Aktivace, motivace 

- základní druhy lidské 
činnosti – hra 

- učení, fáze učení, výsledky 

učení, 
- práce 

- tvořivá činnost 
- psychologie jednání 

a chování 

Vysvětlování 
Výklad 

 

1 
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Žák/žákyně: 

- uvede charakteristické 
znaky osobnosti 

- použije poznatky z učiva 
o dědičnosti a vlivu 
prostředí na rozvoj 

osobnosti 
- uvede znaky osobnosti 

- pokusí se aplikovat 
poznatky na sebe sama 

- seznámí se s různými druhy 

teorií osobnosti  
- uvede hlavní představitele 

těchto teorií 

Psychologie osobnosti 

- vlastnosti osobnosti 
- teorie osobnosti 

Vysvětlování 
Výklad 
 

1 

Žák/žákyně: 

- seznámí se s druhy 
temperamentu podle 

různých typologií 
- pokusí se zařadit sebe sama 

do některé z typologií 

Temperament 
- typologie temperamentu, 

projevy, význam 

temperamentu pro 
pomáhající profesi 

 

Vysvětlování 
Výklad 

Testy 
temperamentu 
Řízená diskuse 

1 

Žák/žákyně: 

dokáže popsat charakter 
známého člověka či sebe 

sama 

Charakter 
charakterové vlastnosti, 
charakter a morálka, vývoj 

charakterových vlastností 

Žák/žákyně: 

- dokáže vysvětlit pojmy 

vědomost, dovednost, návyk 

Schopnosti, vlohy 

- vědomosti, dovednosti, 

návyky 

Výklad 
Vysvětlování 

Životní stereotypy 
 

1 Žák/žákyně: 

- charakterizuje seberegulační 

vlastnosti osobnosti a uvede 
jejich druhy 

Seberegulační vlastnosti 

osobnosti 

- sebepojetí, svědomí, 
sebekritika, vůle, volní 
vlastnosti, fáze volního 

procesu 
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2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- uvede činitele, zákonitosti 
a mechanismy vývoje 

lidské psychiky 
- objasní pojmy genotyp, 

fenotyp, vysvětlí vnitřní 
a vnější faktory vývoje 
lidské psychiky 

- popíše význam uplatnění 
vědomostí ve svém 

osobním i profesním 
chování (v diagnostické 
a psychoterapeutické práci 

s klientem různého věku) 

Vývojová psychologie 
-  pojetí a význam předmětu 

pro práci sociální 

pracovnice 
- základní pojmy – genotyp, 

fenotyp 
- činitelé, zákonitosti 

a mechanismy vývoje 

Výklad 
Diskuse 

 

1 
Žák/žákyně: 

- charakterizuje jednotlivá 

vývojová období z hlediska 
tělesných, psychických 
a sociálních změn 

- žák dokáže přiměřeně 
uplatňovat svá práva 

a zodpovědně přistupuje ke 
svým povinnostem.  

- na základě znalostí lidských 

práv a Úmluvě o právech 
dítěte dokáže posoudit, kdy 

dochází k jejich 
nedodržování 

- periodizace lidského věku, 
vývojové mezníky 

biologický a kalendářní věk 
práva dítěte 

Žák/žákyně: 

- popíše zákonitosti 

prenatálního vývoje a bude 
se umět v budoucnu chovat 

tak, aby minimalizoval 
případná rizika 

- vyjmenuje fáze 

prenatálního vývoje  
- objasní pojmy ontogeneze, 

teratogeny, komunikační 
kanály mezi matkou 
a dítětem 

- pojmenuje souvislosti mezi 
chováním potenciálních 

rodičů a zdravím dítěte 

Prenatální věk 

- stádia vývoje  

- vlivy působící na utváření 
psychiky 

- komunikační kanály mezi 
matkou a dítětem 

Výklad 

Diskuse 
 

1 
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Žák/žákyně: 

- charakterizuje potřeby 
novorozence a kojence 

- popíše psychomotorický 
vývoj kojence 

- dokáže posoudit vývojovou 
úroveň dítěte a její 
eventuální odchylky 

- dokáže stanovit a prakticky 
uplatňovat vhodné metody 

stimulace zdárného 
psychosomatického vývoje 

Novorozenecké a kojenecké 

období 

- potřeby novorozence, 

bazální důvěra 
- vztah matka a dítě, úloha 

otce 
- možnosti poškození 

psychiky v prvním roce 

života 

Výklad 

Diskuse 
 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje potřeby 
batolete a vývojové úkoly 
batolecího období 

- objasní pojmy negativismus, 
vliv na rozvoj osobnosti 

- popíše význam rodiny pro 
optimální rozvoj osobnosti 
batolete 

- umí uplatňovat vhodné 
metody stimulace zdárného 
psychosomatického vývoje 

Batolecí období 

- osobnostní charakteristiky. 
- rozvoj sebeuvědomování 

a poznávacích procesů, 

vývojový negativismus, 
socializace v rodině, 

význam hry 

Výklad 
Samostatná práce 
Příprava 

výchovného 
zaměstnání 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje potřeby dítěte 
předškolního věku 

a vývojové úkoly  
- objasní pojmy 

konformismus, konfabulace 
- popíše význam skupiny 

vrstevníků  

- umí uplatňovat vhodné 
metody stimulace zdárného 

psychosomatického vývoje 
- vysvětlí význam posuzování 

školní zralosti, pojmenuje 

jednotlivé složky školní 
zralosti 

Předškolní věk 

- potřeba poznávání světa, 
socializace- zapojení do 

vrstevnické skupiny, 
konformismus, úloha 

kolektivního zařízení 
- školní zralost 

Výklad 

Samostatná práce 
Příprava 

výchovného 
zaměstnání  
 

1 

Žák/žákyně: 

- popíše potřeby a úkoly 
mladšího školního věku 

- vysvětlí význam vrstevníků 

pro budování 
seberegulačních vlastností 

osobnosti 
- popíše a vysvětlí vhodné 

zájmové aktivity s ohledem 

na optimální rozvoj jedince 

v mladším školním věku 

Mladší školní věk 

- školní výkon jako 
prostředek sebepojetí, 
adaptace na nové 

požadavky, rozvoj zájmů 
Výklad  
Beseda 

1 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí psychické 
zvláštnosti v období puberty 

a negativní projevy tohoto 
období 

- uvede možnosti prevence 
- zaujímá odmítavé postoje ke 

všem formám rizikového 

chování 
- rozumí svému vlastnímu 

chování a prožívání v 
pubescentním období 

Starší školní věk 

- změny tělesné, psychické, 
sociální 

- vývojový negativismus, 
morálka svědomí a autority 

- vliv vrstevnické skupiny 
Výklad 

Diskuse 
 

1 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí zvláštnosti rozvoje 
osobnosti v období 
adolescence 

- popíše formy svého jednání, 
jednak sám v současném 

vývojovém období 
a v budoucnu jako rodič ke 
svému dospívajícímu dítěti 

a bude podporovat kladné 
životní zájmy  

- charakterizuje a objasní 

hodnoty, které mladým 
lidem usnadňují vstup do 

samostatného života, 
partnerských vztahu, 
manželství a rodičovství, 

a usiluje ve svém životě 
o jejich naplnění  

- chápe sexuální chování jako 
součást partnerského vztahu 
se všemi jeho důsledky 

Období dospívání 

- zrání osobnosti, sociální 
vztahy, postkonvenční 
morálka, svoboda 

a zodpovědnost, realizace 
profesní přípravy 

Výklad 
Diskuse 

 

1 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje psychické 
zvláštnosti v jednotlivých 

etapách dospělosti a životní 
úkoly před člověka staví 

- vysvětlí pojmy syndrom 
prázdného hnízda, krize 
středního věku, syndrom 

zavírajících se vrátek, 
bilancování 

- popíše hodnoty ovlivňující 
kvalitu a stálost 
partnerského vztahu 

Dospělost 
- etapy a zvláštnosti, 

osobnostní zralost 

- orientace na partnerství 
a rodinu, partnerské vztahy, 

manželství, rodičovství, 
generační vztahy, 
bilancování 

- rizika spojená s volbou 
životního partnera, 

Výklad 
Řešení 
modelových situací 

1 
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Žák/žákyně: 

- charakterizuje změny 
tělesné, psychické a sociální 

v jednotlivých etapách stáří 
- popíše a dokáže prakticky 

aplikovat aktivizační 

metody 
- vysvětlí pojmy ageismus, 

karikatura osobnosti, 
demontáž osobnosti 

- vyjmenuje rizika 

penzionování v osobním 
i profesním životě, uplatňuje 

zásady produktivního 
chování k seniorům 

Stáří 

- změny osobnostních 
charakteristik, hledání 

životního stylu, vliv 
penzionování na sebepojetí, 
aktivní přístup ke stáří 

 

Výklad 

Diskuse 
Samostatná práce 

„Aktivizační 
metody seniorů“ 

1 
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3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

- Žák/žákyně: 
- objasní pojem společnost, 

vysvětlí význam začlenění 
člověka do společnosti,  

- uvede základní rozdíly 

mezi tradiční, moderní s 
postmoderní společností  

- vysvětlí pojem socializace 
a jeho význam pro život 
jednotlivce 

- vyjmenuje formy 
sociálního učení a jejich 

význam v jednotlivých 
ontogenetických obdobích 

- definuje pojem sociální 

deprivace a subdeprivace, 
vysvětlí jejich příčiny 

- popíše základní formy 
sociální interakce 

- vysvětlí zásadní rozdíl mezi 

rivalitou a soutěžením 

Sociální psychologie 

- člověk a společnost, člověk 

jako společenská bytost, 
proces socializace, jeho 
etapy, formy sociální učení, 

neúspěšná socializace, 
deprivace subdeprivace, 

sociální normy, sociálně 
patologické chování, 
závislosti, deviace sociální 

vztahy  
- sociální interakce, základní 

atributy mezilidské 
interakce 

 

 
 

Výklad 

Beseda 
 

1 

- Žák/žákyně: 
- objasní pojem sociální 

skupina, uvede zvláštnosti 
malých sociálních skupin 

- charakterizuje jednotlivé 

sociální útvary a objasní 
jejich funkci 

- uvede a objasní pozice, jaké 
ve skupině lidé zastávají 

- pojmenuje postupy 

sebeprosazování ve 
skupinovém životě, vysvětlí 

význam společenské 
kontroly 

- objasní pojmy sociální role, 

sociální normy, sociální 
interakce 

- objasní důležitost 
rodinných vztahů pro život 
jedince.  

- uvědomuje si, co přináší 
své rodině on a co rodinní 

členové jemu., uvědomuje 
si vlastní rodinné tradice 
a zvyky 

Člověk v interpersonálních 

vztazích 

- sociální seskupení  
- sociální skupiny, dělení 

sociálních skupin, 

postavení jedince ve 
skupině, status a mobilita, 

pozice ve skupině, sociální 
nerovnost, sociální 
kontrola, sociální role 

- psychologie davu 
- rodina jako primární 

skupina, vztahy v rodině, 
nové formy soužití 

 

Výklad 
Individuální práce 
„Hierarchie ve 

skupině“ 
Řízená diskuse 

 

2 
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Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem sociální 
percepce, sociogenní filtr 

a jeho složky 
- popíše a vysvětlí rozdíl 

mezi atribuční chybou 
a percepčními stereotypy 

- identifikuje chyby, 

předsudky a stereotypy 
v posuzování osobnosti 

- uvědomuje si, že i jeho 
ovlivňují stereotypy 
a předsudky a snaží se je 

překonávat 

Sociální percepce 

- stereotypy 
 

 1 

Žák/žákyně: 

- dokáže definovat pojem 

konflikt 
- uvede pojetí konfliktu 

v různých podobenstvích 
- vysvětlí význam konfliktu  
- uplatňuje naučené 

modelové situace k řešení 
konfliktních situací 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmy 

kompromis, konsenzus, 
rivalita 

Teorie konfliktu 

- druhy a typy konfliktů, 

zdroje a postoje ke 
konfliktu, reakce na 

konflikt a jeho řešení, 
konstruktivní hádka 

Výklad 
Řešení modelových 
situací 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí pojem náročná 
životní situace frustrace, 

stres deprivace, frustrační 
tolerance 

- objasní rozdíl díl mezi 

pojmy stres a stresor 
- vede a ovládá metody 

zvládání stresu 
- popíše příznaky, příčiny 

a možné důsledky 

zátěžových situací jako je 
stres, frustrace, deprivace 

a vyhoření a obranné 
frustrační mechanizmy 
a umí na ně vhodným 

způsobem reagovat 
- objasní příznaky syndromu 

vyhoření 
- a účinné způsoby prevence 

vzniku 

- syndromu vyhoření 

Náročné životní situace 

- stres, frustrace, deprivace, 
reakce organismu na stres, 

prevence stresu, psychické 
poruchy a odchylky  

- syndrom vyhoření 

Výklad 
Beseda 

Řešení modelových 
situací 

2 
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Žák/žákyně: 

- dokáže definovat pojem 
duševní zdraví, duševní 

porucha, rozpozná příznaky 
poruch duševního zdraví 

- popíše a objasní relaxační 
metody 

- aplikuje relaxační metody 

v soukromém i profesním 
životě 

- popíše zásady péče své 
psychické a fyzické zdraví 

Psychohygiena 
- její význam v pomáhajících 

profesích, relaxace, nácvik 

relaxačních metod, 
autogenní trénink, 

aromaterapie, 
muzikoterapie 

Výklad 
Praktické cvičení 

2 
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4. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 

formy a metody práce, 
průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje význam 
komunikace pro 

společenský život, 
uplatňuje společensky 

vhodné a efektivní způsoby 
komunikace 

- - vysvětlí význam verbální 

a neverbální složky   
-   komunikace ovládá 

zásady   
-   produktivní komunikace 
- - identifikuje významy   

-   neverbálních signálů a 
dokáže kontrolovat svůj 

neverbální projev 

Mezilidská komunikace 

a interakce 

- sociální komunikace; 

kontext komunikace, 
verbální a neverbální 

komunikace – posturologie, 
kinezika, gestika, mimika, 
haptika, proxemika, 

parlingvistika 
  

Výklad 
Beseda 

Dramatizační hry 
 
 

3 

Žák/žákyně: 

- popíše základní 
komunikační dovednosti 

- prakticky uplatňuje 
společensky vhodné 

způsoby komunikace ve 
formálních i neformálních 
vztazích a využívá jich při 

dosahování svých záměr 
a cílů 

- naslouchá partnerovi 
v dialogu či diskusi, 
formuluje svůj názor 

a hledá věcně správné 
argumenty  

- rozpozná nekorektní 
a manipulativní strategie 
v mezilidské komunikaci 

komunikačních dovedností 
- - identifikuje komunikační   

-   bariéry a umí je odstranit 
- uplatňuje společensky 

vhodné způsoby 

Zásadní komunikační 

dovednosti 
- druhy rozhovorů,  

- komunikační styly –    
  agresivní, pasivní,   

  manipulativní, asertivní 
- pravidla komunikace,  
  kooperace, argumentace 

- efektivní komunikace 
  a její bariéry 

-pravidla slušného chování 
 

Výklad a vysvětlení 

Diskuse 
Řešení problémových 
úkolů 

 

3 
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Žák/žákyně: 

- komunikace ve formálních 
i neformálních vztazích 

a využívá jich při 
dosahování svých záměr 

a cílů 
- obhájí při konkrétních 

činnostech své názory, 

- popřípadě připustí svůj 
omyl, dohodne se na 

společném postupu  
- částečně používá pravidla 

pro argumentaci, 

- většinou dokáže odstoupit 
od vlastního nápadu 

a přijmout názor jiného. 
- neshody při komunikaci 

s druhými lidmi řeší 

asertivně na základě 
empatie 

- dbá o kulturu svého 
mluveného projevu 

- vede dialog i řízenou 

diskusi 
- dokáže kooperovat  

- užívá pravidla slušného   
chování při kontaktu  
s jinými lidmi 

- komunikuje s klienty 
vhodným způsobem 

s ohledem na jejich věk, 
osobnost a zdravotní stav 
a situaci 

-  jmenuje pravidla pro 
komunikaci 

s handicapovaným klientem 
a využívá je v praxi 

- rozpozná direktivní 

a nedirektivní způsoby 
komunikace 

- identifikuje chyby 
v komunikaci a navrhuje 
vhodný způsob nápravy 

- zná zásady telefonické 
a elektronické komunikace 

Komunikace s klientem 

- zásady vedení rozhovoru 
- fáze rozhovoru 

- direktivní, nedirektivní 
přístup a jeho praktické 

užití 
- evalvace a devalvace 
- komunikace 

s problémovým klientem 
- komunikace 

s handicapovaným 
klientem 

- komunikace 

prostřednictvím   
   telefonu, elektronická   

   komunikace, výhody a  
   nevýhody 

Výklad a vysvětlení 
Diskuse 
Řešení problémových 

úkolů 
 

4 
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5. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

Žák/žákyně: 

- objasní význam 

individuálního přístupu 
k nemocným 

s respektováním jejich 
osobnosti, věku, potřeb 
a sociokulturních a jiných 

zvláštností 
- vyjmenuje faktory 

ovlivňující subjektivní 
prožívání nemoci 

- definuje adekvátní 

a neadekvátní poměr 
k nemoci 

- objasní pojmy simulace, 
disimulace, agravace, 
bagatelizace, hypochondrie 

- vyjmenuje maladaptivní 
reakce 

- charakterizuje typy vztahů 
a v praxi aplikuje 
spolupracující vztah ke 

klientovi 

Psychologie v sociální péči 

- psychologické aspekty 

v péči o klienta 
- prožívání nemoci, poměr 

pacienta k nemoci 
- adaptace, maladaptivní 

formy jednání 

- vztah pečovatel - klient 

Výklad 
Individuální práce 

„Dům potřeb“ 
 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí význam strachu 

a úzkosti, popíše jeho 
projevy 

- prakticky ovládá metody 

snižování strachu a úzkosti 

Strach a úzkost 

- význam strachu, přístupy ke 

klientovi ve strachu 
a úzkosti, techniky 
snižování strachu a úzkosti 

Řízená diskuse 

Výklad 
 

1 

Žák/žákyně: 

- definuje bolest, uvede 

faktory ovlivňující 
subjektivní prožívání bolesti 

- pojmenuje verbální 

i neverbální projevy bolesti 
- prakticky umí adekvátně 

monitorovat bolest 
a pracovat se škálou bolesti 

- vyjmenuje 

nefarmakologické způsoby 
tišení bolesti, v praxi je 

dokáže realizovat 

Problematika bolesti 

- její význam 

a charakteristiky, 
subjektivní prožívání 
bolesti, monitorování, 

nefarmakologické způsoby 
tlumení bolesti, alternativní 

způsoby tlumení bolesti 

Výklad 

Řízená diskuse 
Samostatná práce 

„Vizuální škály 
bolesti“ 

2 
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Žák/žákyně: 

- charakterizuje potřeby 
umírajícího 

- pojmenuje základy 
psychoterapeutického 

přístupu k umírajícímu 
i rodině 

- vysvětlí pojem důstojná 

smrt, dobrá smrt 
- uvede principy a organizaci 

hospicové péče 
- popíše fáze truchlení 

a zásady přístupu 

k pozůstalým 

Umírání a smrt 

- potřeby umírajících, 
důstojná smrt, paliativní 

přístup, hospice, 
psychoterapeutické přístupy 

k nevyléčitelně nemocným, 
problematika truchlení 
a doprovázení 

Četba textu 

a následná diskuse 
Výklad 

Beseda 
 

2 

Žák/žákyně: 

- charakterizuje pojem 

handicap, uvede typy 
handicapů a jejich vliv na 

vývoj psychiky jedince 
s jedincem s handicapem 
jedná bez předsudků, 

v praxi aplikuje zásady 
efektivní komunikace 
s jedinci s handicapem  

Psychologie jedince se 

specifickými potřebami 

- dělení handicapů, činitelé 
působící na vývoj psychiky, 

vztah společnosti 
k postiženým, 
psychoterapeutické 

přístupy, zásady 
komunikace 
s handicapovaným 

jedincem 

Diskuse 

Řešení 
problémových 
situací 

 

2 

Žák/žákyně: 

- vysvětlí podstatu 

pomáhajících profesí 
- uvede profesní kompetence 

pečovatele 
- charakterizuje žádoucí 

vlastnosti sociálního 

pracovníka a snaží se je 
rozvíjet 

- objasní význam 
celoživotního 
sebevzdělávání 

- vyjmenuje projevy 
profesionální deformace 

- popíše prostředky prevence 
syndromu vyhoření 

Osobnost pečovatele 

- pomáhající profese, 

profesionální chování, 
produktivní, neproduktivní, 

požadované vlastnosti 
pečovatele, profesionální 
deformace, syndrom 

vyhoření 

Diskuse „ Etický 
kodex sociálního 

pracovníka“ 
Řešení 
problémových 

situací 
 

1 
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název předmětu:  Odborná praxe 
ročník: I. II. III. IV. V. celkem 
počet konzultačních 

hodin: 
10 10 10 40 40 110 

 
POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecný cíl 

předmětu: 

Obecným cílem předmětu je zprostředkovat studentům praktickou 

výuku v  prostředí sociálních, školských, zdravotnických a ostatních 
zařízení pro děti i dospělé, zdravé i handicapované klienty, ale i v jejich 

přirozeném domácím prostředí podle profilového zaměření studentů 
(např. denní stacionáře a denní centra pro osoby se zdravotním 
znevýhodněním, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy 

pro seniory, centra rané péče, azylové domy, protidrogová centra, centra 
krizové intervence, nízkoprahová zařízení, mateřské a základní školy 

speciální, dětské domovy, střediska výchovné péče, pedagogicko-
psychologické poradny, diagnostické a výchovné ústavy, speciálně 
pedagogická centra a další pracoviště včetně věznic, sociálních odborů 

a oddělení sociální prevence obecních, městských a magistrátních 
úřadů); připravit studenty na práci v prostředí se zvýšenými nároky na 

dodržování hygienických předpisů, prevenci infekčních onemocnění na 
spolupráci s multidisciplinárním týmem. Cílem výuky je naučit studenty 
aplikovat ve všech typech sociálních i ostatních zařízení teoretické 

i praktické dovednosti a poznatky, prohlubovat jejich komunikativní 
dovednosti, uplatnění odborných dovedností v přirozených podmínkách, 

formování profesionálních vlastností pracovníka v sociálních službách. 
Naučit studenty, jak uspokojovat biologické, psychické, sociální  
a spirituální potřeby klientů na základě individualizované péče. 

Charakteristika 
učiva: 

Učivo je syntézou učiva hlavně odborných, ale i všeobecně 

vzdělávacích předmětů. Výuka předmětu je organizována v přirozených 
podmínkách sociálních, školských, zdravotnických a ostatních zařízení 

pro děti i dospělé. Studenti jsou rozděleni do skupin dle jednotlivých 
pracovišť podle rozpisu, výuky se účastní dle možností buď pod 
vedením odborné učitelky, nebo pověřeného pracovníka. Obsah učiva je 

zařazen od 2. pololetí I. ročníku až do V. ročníku. V prvním a druhém 
ročníku je odborná praxe vedena formou odborných stáží (à10 hodin). 

Ve třetím ročníku žáci absolvují odbornou praxi souvislou v bloku 10 
hodin (2 dny à 5 hodin), ve čtvrtém a pátém ročníku v  blocích à 40 
hodin (5 dnů à 8 hodin). 

Během souvislé odborné praxe může být žák zařazen do směny ranní 
i odpolední dle rozpisu a požadavků konkrétních pracovišť.  

Odborná praxe je předmět praktického vyučování. Hlavními 
průpravnými předměty pro odbornou praxi je Pečovatelství, Sociální 
péče, Sociální politika a sociální zabezpečení, Základy pedagogiky a 

Výchovné a volnočasové činnosti. Odborná praxe je předmětem 
praktické maturitní zkoušky. 
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Cíle vzdělávání 
v oblasti citů, 

postojů, hodnot 
a preferencí: 

Předmět představuje možnost studentů osvojit si teoretické vědomosti 

a praktické dovednosti pro sociální péči o klienty, připravit je na 
výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, 

dovedností a návyků klientů, naučit připravovat a realizovat výchovné  
a volnočasové činnosti se zaměřením na pracovní činnost, organizovat 
si práci, dodržovat pracovní postupy, zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví, ochrany životního prostředí a zdravotně hygienické předpisy. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby studenti pracovali pečlivě, dokázali 

navrhnout vhodnou činnost adekvátní věku a schopnostem klientů, 
pracovali v týmu i samostatně a dodržovali profesní etiku při 
komunikaci s klienty i v týmu. 

Pojetí výuky: 

Základní strategií výuky jsou praktické činnosti podpořené teoretickými 

znalostmi. V hodinách Odborné praxe budou využívány následující 
metody a formy výuky: výklad učitele, dialog, diskuze, samostatná 

práce individuální a skupinová v rámci péče o jednotlivé klienty 
v přirozených podmínkách konkrétního pracoviště, skupinové 
vyučování, aktivizující metody – instruktáž, napodobování, manipulace, 

exkurze, odborné stáže. Důraz je kladen na činnostní přístup ve 
vyučování, na rozvíjení metodických dovedností a kreativity studentů. 

Odborná praxe musí být splněna v celé časové dotaci. 

Hodnocení 
výsledků žáků: 

Hodnocení výsledků studentů bude prováděno na základě kombinace 
ústního zkoušení teoretických znalostí, hodnocení praktických 
dovedností při jejich aplikaci v péči o různé skupiny klientů 

a písemného testování. Hodnocení vychází z klasifikačního řádu, 
převažuje známkování na základě platné klasifikační stupnice. Součástí 

hodnocení je i písemné hodnocení pověřeného pracovníka externího 
pracoviště na předepsaném formuláři vypracovaném školou.  
Hodnocení odborné praxe souvislé je v 1., 2. a 3. ročníku zahrnuto do 

předmětu Pečovatelství, ve 4. a 5. ročníku je hodnocení samostatné. Při 
ústním projevu je důraz kladen na teoretické znalosti, komunikační 

dovednosti studenta výstižně formulovat myšlenky včetně komunikace 
s klientem, argumentovat, diskutovat na dané téma, schopnost uvádět 
učivo do souvislosti s jinými vyučovacími předměty, logicky myslet.  

Písemné zkoušení je realizováno formou testů, písemných 
a seminárních prací. Zde je kladen důraz na správnost a přesnost 

z hlediska odborného, dovednost samostatně zpracovat zadaný úkol, na 
jazykovou správnost. 
Při hodnocení praktických činností je důraz kladen na schopnost 

aplikovat teoretické poznatky do praxe, na dodržení správného 
pracovního postupu, organizace práce, na teoretické zdůvodnění 

pracovního postupu, na dodržení zásad BOZ, na komunikační 
dovednosti, na dovednost pracovat samostatně i podle metodických 
kroků, na dovednosti prezentace vlastní práce.  

Důraz je kladen i na docházku na odbornou praxi (včetně dochvilnosti), 
protože splnění cílů a rozvoj kompetencí studenta nelze uskutečnit 

mimo pracoviště a bez přímého kontaktu s klienty v různých  
sociálních, školských, zdravotnických a ostatních zařízení pro děti  
i dospělé.  
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Přínos předmětu 
k rozvoji klíčových 

kompetencí  
a průřezových 

témat: 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

 kompetence k učení – studenti jsou vedeni k pozitivnímu 

vztahu osvojování poznatků, jsou motivování k dalšímu 
celoživotnímu vzdělávání  

 kompetence k řešení problémů – studenti uplatňují odborné znalosti 

při řešení problémů v pečovatelské péči, spolupracují v rámci 
multidisciplinárního týmu při řešení problémů  

 kompetence komunikativní – studenti komunikují na odborné úrovni 
s klienty, s odborným týmem, používají odbornou terminologii 

v písemné a ústní formě  

 kompetence personální a sociální – studenti se přizpůsobují 

pracovnímu prostředí klinického pracoviště, začleňují se do 
pracovního týmu  

 Kompetence k pracovnímu uplatnění – studenti mají přehled 

o možnostech uplatnění v ošetřovatelských a příbuzných oborech 

 Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s  informacemi – 

studenti vyhledávají informace, umí s nimi pracovat, kriticky je 
vyhodnocují a odpovědně uplatňují 

Rozvíjená průřezová témata: 

 Člověk a svět práce: student získá znalosti a kompetence 

k úspěšnému uplatnění se na trhu práce a je motivován k aktivnímu 
pracovnímu životu, orientuje se v možnostech celoživotního 
vzdělávání v oboru. 

 Člověk a životní prostředí: student si osvojí zásady zdravého 
životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, aktivně používá 

zásady třídění odpadu v  prostředí sociálních, školských, 
zdravotnických a ostatních zařízení a v soukromí.  

 Občan v demokratické společnosti – student má vhodnou míru 
sebevědomí, sebeodpovědnosti, dovede jednat s lidmi a diskutovat 

o intimních otázkách. 

 Informační a komunikační technologie: student vyhledává 
informace prostřednictvím ICT, postupně se seznamuje s používáním 

ICT na jednotlivých klinických pracovištích. 
Rozvíjené mezipředmětové vztahy: 

Zdravotní nauka, Biologie a ekologie, Sociální politika a sociální 
zabezpečení, Právo, Sociální péče, Pečovatelství, Základy 
pedagogiky, Psychologie, Osobnostní výchova, Výchovné 

a volnočasové činnosti 
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1. ROČNÍK 

 ODBORNÁ PRAXE – ODBORNÁ STÁŽ  

Student/studentka: 

- respektuje řád praktického 
vyučování 

- dodržuje ustanovení týkající 

se bezpečnosti;  
a ochrany zdraví a požární 

prevence; 
- je seznámen s evakuačním 

plánem; 

- dodržuje mlčenlivost 
o klientech 

- respektuje postup o hlášení 
a záznamu úrazu 

- objasní hygienické 

požadavky a povinnosti 
poskytovatelů sociálních 

služeb v oblasti prevence 
úrazů; 

- popíše příklady 

bezpečnostních rizik, 
nejčastější příčiny úrazů na 

pracovišti i v domácnosti  
a jejich prevenci; 

- aplikuje znalosti 

a dovednosti první pomoci; 
- uvede povinnosti 

pracovníka i poskytovatele 
sociálních služeb v případě 
úrazu klienta nebo 

pracovníka; 
- užívá ochranné pracovní 

a kompenzační pomůcky, 
přístroje a zařízení 
v souladu  

s předpisy a pracovními 
postupy 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví, požární prevence  

- řád praktického vyučování 
- pracovněprávní 

problematika BOZ 
- bezpečnost a ochrana zdraví 

klientů i pracovníků sociální 
služeb 

- dodržování mlčenlivosti 

- poučení o zákazu zneužívání 
tiskopisů  

a dokumentace 
- seznámení s pracovištěm 

a jeho okolím 

- prevence úrazů 
- bezpečnost používání 

pomůcek a technických 
zařízení 

 

- odborné stáže v pobytových 
nebo ambulantních 

sociálních, školských, 
zdravotnických  
a ostatních zařízení pro děti  

a dospělé, zdravé  
i handicapované klienty 

  

 

2 hodiny 

ve škole 

 

 
8 

hodin 
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2. ROČNÍK 

 ODBORNÁ PRAXE – ODBORNÁ STÁŽ  

 - odborné stáže v pobytových 

nebo ambulantních 
sociálních, školských, 

zdravotnických  
a ostatních zařízení pro děti  
a dospělé, zdravé  

i handicapované klienty 

 

10 

hodin  

 
 

3. ROČNÍK 

 ODBORNÁ PRAXE – SOUVISLÁ  

Student/studentka: 

- poskytuje sociální péči 

klientům na školních 
pracovištích pod dohledem 
pověřeného pracovníka, 

případně vyučující 
- účastní se na zaměstnávání 

dětí, dospělých a zdravotně 
výchovné práci s klienty pod 
vedením pověřeného 

pracovníka 
- spolupracuje se členy 

multidisciplinárního týmu 
- komunikuje s klienty 
- definuje a respektuje práva 

klientů 
- pracuje s dokumentací 

klientů 
- popíše organizaci práce na 

jednotlivých pracovištích 

Individuální i skupinová 

práce v multidisciplinárním 

týmu 

- žák je zařazen do sociálních, 
školských, zdravotnických 

a ostatních zařízení pro děti 
i dospělé  

- odborná praxe probíhá 2 dny 
à  5 hodin po 60 minutách 
(z toho 30 minut přestávka) 

- dle rozpisu  
- může být zařazen do služeb 

ranních a odpoledních 

 

2 dny 
 

10 
hodin  

 

 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 

  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

248 
Odborná praxe  

4. ROČNÍK  

 ODBORNÁ PRAXE – SOUVISLÁ  

Výsledky vzdělávání  Učivo, tematické celky, témata 

Organizačně 

náročnější formy 
a metody práce, 

průřezová témata, 
exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

 Individuální i skupinová 

práce v multidisciplinárním 

týmu 

- žák je zařazen do sociálních, 

školských, zdravotnických 
a ostatních zařízení pro děti 
i dospělé  

- odborná praxe probíhá 5 dnů 
à  8 hodin po 60 minutách 

(z toho 30 minut přestávka) 
- dle rozpisu může být zařazen 

do služeb ranních  

a odpoledních 

Člověk a svět práce, 

Člověk a životní 

prostředí 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

Informační 

a komunikační 
technologie 

 

Student/studentka: 

- rozliší jednotlivé druhy 

obvazového materiálu dle 
použité látky a účelu 

- vysvětlí zásady pro práci 

s obvazy a jejich 
přikládáním 

- zvolí typ obvazového 
materiálu dle účelu 
a správně přiloží obvaz na 

jednotlivé části těla 
- objasní rizika spojená 

s nesprávným přiložením 
obvazu 

Obvazový materiál, 

obvazová technika 

- druhy, použití a význam 
- obvazy šátkové, prakové, 

náplasťové na jednotlivé 

části těla 
- obvazy mulové, z pružných 

úpletů a obinadel na 
jednotlivé části těla  

Níže uvedené 

metody jsou 

užívány 

kontinuálně dle 

situace 

v přirozených 

podmínkách 

klinických nebo 

terénních 

pracovišť: 

instruktáž 

skupinové 

vyučování 

manipulování 

dialog 

diskuze 

1. 
den 

 
8 

hodin 



 Školní vzdělávací program – Sociální činnost Kód a název oboru vzdělání: 75- 41- M/01 Sociální činnost 
 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Délka a forma studia: 5 let, forma dálková 

  Ječná 33, Praha 2, 120 00  Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské  Platnost školního vzdělávacího programu: od 2. 9. 2013 

249 
Odborná praxe  

 

Student/studentka: 

- uvede způsoby mytí 
rukou, objasní postup při 
mytí rukou; 

- vyjmenuje pomůcky 
k přípravě dezinfekčního 

roztoku; 
- vypočítá množství účinné 

látky pro daný 

dezinfekční roztok 
a připraví jej; 

- dokáže dezinfikovat 
pomůcky z různých 
materiálů; 

- dodržuje zásady při práci 
s dezinfekčními roztoky; 

- pečuje o čistotu, 
úpravnost a bezpečnost 
prostředí klientů; 

- vyjmenuje vhodné 
prostředky pro zvýšení 
bezpečnosti. 

Prevence nozokomiálních 

nákaz 

- péče o ruce pracovníků 
přímé péče 

- péče o pomůcky z různých 
materiálů 

- péče o prostředí klienta 

 

2. den 
 

8 
hodin 

Student/studentka: 

- popíše pečovatelské lůžko 
a předvede manipulaci 

s ním; 
- dokáže používat základní 

vybavení lůžka  
a pomůcky doplňující 
lůžko; 

- upraví lůžko bez klienta 
a s klientem; 

- manipuluje správně 
s čistým a použitým 
prádlem; 

- komunikuje s klientem při 
úpravě lůžka 

- uloží klienta do správné 
polohy s ohledem na jeho 
zdravotní stav; 

- dodržuje zásady bezpečné 
manipulace s klientem na 

lůžku. 

Péče o lůžko 

- pečovatelské lůžko 
- úprava lůžka bez klienta 

a s klientem 
- polohy klienta v lůžku 

- změny poloh – posouvání, 
otáčení, posazování 

 

3. den 
 

8 
hodin 
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Student/studentka: 

- aplikuje postupy přímé 
péče o osobu klienta, 
pomoc při osobní 

hygieně; 
- provede úkony hygienické 

péče bezpečně, spolehlivě 
a zručně, s taktem 
a ohleduplností; 

- předvede postup při 
celkové koupeli na lůžku; 

- popíše postup zvláštní 
péče o dutinu ústní; 

- připraví pomůcky k mytí 

vlasů a provede úkon; 
- komunikuje 

a spolupracuje s klientem 
při prováděných úkonech; 

- uplatňuje při práci 

s klientem porozumění 
projevům osobnosti 

klienta a sociálním 
aspektům lidské psychiky; 

- dodržuje v kontaktu 

s klientem etiketu  
a profesní etiku; 

- zorganizuje si efektivně 

práci, vede příslušnou 
dokumentaci; 

- použije adekvátní péči 
o kůži a postupy vedoucí 
k prevenci opruzenin 

a proleženin; 
- vyjmenuje místa vzniku 

opruzenin  
a proleženin; rozliší 
a použije správně 

jednotlivé druhy 
antidekubitních pomůcek; 

- polohuje klienta s pomocí 
polohovacích pomůcek; 

- dokáže získat informace 

týkající se poruch 
vyprazdňování moči 

a stolice; 
- doporučí opatření 

a postupy eliminující 

poruchy vyprazdňování; 
- připraví pomůcky 

a předvede postup mytí 
znečištěného klienta; 

Přímá péče a osobní 

asistence 

- osobní péče o mobilního 
a imobilního klienta (dítě 

i dospělého) a jeho 
aktivizace 

- ranní a večerní toaleta 
- celková koupel 
- péče o dutinu ústní 

- péče o nehty, vlasy 
- komunikace s klienty, 

spolupráce s rodinou  
a sociální pracovnicí  

- organizace práce a písemná 

dokumentace 
- péče o kůži, prevence 

vzniku opruzenin  
a proleženin 

- péče o hygienické 

vyprazdňování moče  
a stolice kontinentních 

i inkontinentních klientů,   
- péče o pohyb 
- aplikace tepla a chladu 

 

4.+ 5. 

den 
 

16 

hodin 
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- vybere vhodnou pomůcku 
pro inkontinentního 

klienta a vysvětlí způsob 
jejího používání; 

- provede s klientem podle 

pokynů nácvik 
soběstačnosti úkonů 

spojených s péčí o vlastní 
osobu, prostorové 
orientace a pohybu, 

používání kompenzačních 
pomůcek a zařízení; 

- použije vhodné pracovní 
a kompenzační pomůcky 
a technická zařízení, 

ošetřuje je a dezinfikuje; 
- předvede postupy 

aplikace Priessnitzova 
obkladu, teplého, 
studeného obkladu, 

zábalu. 
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5. ROČNÍK 

 ODBORNÁ PRAXE - SOUVISLÁ  

Výsledky vzdělávání  
Učivo, tematické celky, 

témata 

Organizačně náročnější 
formy a metody práce, 

průřezová témata, 

exkurze, projekty 

Počet 
hodin 

 

Individuální i skupinová 

práce v multidisciplinárním 

týmu 

- žák je zařazen do 
sociálních, školských, 

zdravotnických a ostatních 
zařízení pro děti i dospělé  

- odborná praxe probíhá 
5 dnů à  8 hodin po 
60 minutách (z toho 

30 minut přestávka) 
- dle rozpisu může být 

zařazen do služeb ranních  
a odpoledních 

Člověk a svět práce, 

Člověk a životní 

prostředí 

Občan 
v demokratické 

společnosti 

Informační 

a komunikační 
technologie 

 

Student/studentka: 

- používá své znalosti při 
péči o spánek a odpočinek 
nemocných 

- pečuje o psychickou 
pohodu nemocných 

- popíše příčiny nespavosti, 

možnosti odstranění 
nespavosti 

 

Péče o odpočinek a spánek 

- péče o odpočinek a spánek  
- poruchy spánku, faktory 

ovlivňující spánek, 

- příčiny nespavosti klienta 
ve zdravotnickém a 
sociálním zařízení,  

- možnosti zajištění 
kvalitního spánku klienta, 

aktivní odpočinek 

 

1. den 

 
8 

hodin 

Student/studentka: 
- popíše a prakticky provede 

postup podávání stravy a 
krmení klientů dle stupně 
sebepéče; 

- objasní potřebu správně 
upravené potravy pro 

uspokojivý pocit klienta; 

Péče o výživu 

- dietní systém, objednávání 

stravy 
- krmení klientů  
- sledování a zaznamenávání 

příjmu a výdeje tekutin 

 

2. den 
 
8 

hodin 

Student/studentka: 
- připraví pomůcky 

a provede koupel kojence  

v modelové situaci; 
- dodržuje zásady prevence 

opruzenin; 
- dokáže ošetřit opruzenou 

kůži kojence, batolete; 

- připraví dávku mléka a na 
modelu předvede způsob 

krmení kojence; 

Péče o dítě do tří let věku 

- seznámení s pracovištěm, 
organizací práce 

- zásady bezpečné práce 
s dětmi, kojenci a batolaty  

- výchovné zaměstnání u 
dítěte 

- hra – význam, využití, 

druhy s ohledem na věk 
a zdravotní omezení 

- sledování 
psychomotorického vývoje, 
záznam 

 

3. den 

 
8 

hodin 
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- vypracuje jídelníček pro 

děti ze zdrojů odborné 
literatury; 

- připraví výchovná 

zaměstnání pro různé 
věkové skupiny dětí 

- demonstruje postupy péče 
o dítě do 3 let v modelové 
situaci. 

- péče o osobní hygienu 

kojenců a batolat 
- péče o kůži, prevence 

opruzenin 

- výživa dětí   

Student/studentka: 

- popíše způsoby měření 
tělesné teploty; 

- vyjmenuje a charakterizuje 
jednotlivé typy teploměrů; 

- demonstruje měření tělesné 

teploty; 
- uvede fyziologické 

a patologické hodnoty 
pulzu; vyjmenuje místa 
měření pulzu; 

- předvede postup měření 
pulzu palpační metodou; 

- dodržuje zásady správného 
měření krevního tlaku; 

- demonstruje měření 

krevního tlaku; 
- vysvětlí hodnocení dechu; 

- předvede měření dechu. 

Sledování fyziologických 

funkcí 

- měření tělesné teploty 

- měření pulzu 
- měření krevního tlaku 
- měření dechu 

 

4. den 

 
8 

hodin 

Student/studentka: 
- dodržuje zásady a postupy 

poskytování sociálních 

služeb v domácím 
prostředí; 

- navrhne harmonogram 
pravidelného úklidu  
u klienta; 

- charakterizuje péči 
o potraviny v domácnosti 

klienta; 
- popíše povinnosti 

pečovatele při nakupování; 

- navrhne možnosti 
zprostředkování kontaktu 

se společenským 
a přírodním prostředím; 

- předvede pomoc při 

prosazování práv a při 
obstarávání osobních 

záležitostí v modelové 
situaci. 

Pomoc v domácnosti 

- komplexní péče 
o domácnost 

- nákupy 
- zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 
- pomoc při uplatňování práv 

a při obstarávání osobních 

záležitostí klienta 

 

5. den 
 

8 
hodin 

 

 


