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Charakteristika školy 

Odborné učiliště jako jeden z typů speciální školy je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je 

samostatně zřízeno pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, t.j. žáků se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, které je 

realizováno pomocí speciálních metod, postupů, prostředků a forem. Speciální školy připravují 

žáky k začlenění do pracovního procesu a do života ve společnosti a nabízí mnohdy poslední 

možnost dosažení určité kvalifikace. Přístup k těmto oborům je oproti předchozímu období ote-

vřen všem uchazečům (Materiál MŠMT pro vnější připomínkové řízení k RVP učebních oborů 

skupiny „E“, č.j. 1606/2010-23), a proto se jeví otevření tohoto vzdělávání pro všechny žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i pro žáky, kteří byli z různých příčin neúspěšní 

v běžných školách, jako velmi vhodné. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých 

byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, případně psy-

chologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvo-

dem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. 

Škola se nachází v obci Křenovice v okrese Přerov na silnici I. třídy č. 47 Kroměříž – Brno, asi 

4 km jihozápadně od Kojetína a 10 km západně od Kroměříže. Dopravní přístupnost oblasti se 

výrazně zlepšila otevřením nového úseku dálnice Vyškov – Kroměříž na podzim roku 2009.  

Kapacita školy je stanovena na 168 žáků, v každém ročníku každého oboru je jedna třída. Bu-

dova školy je ve vlastnictví Olomouckého kraje. V hlavní budově je v přízemí umístěna školní 

jídelna, kabinet učitelů odborného výcviku oboru kuchař a cvičné kuchyně, v prvním a druhém 

patře jsou pokoje internátu. Ve dvorním traktu se nachází školní kuchyně, odborná učebna, 

cvičná prodejna a kabinet učitelů OV oboru prodavač, administrativní budova, učebny pro vý-

uku teoretických a odborných předmětů, učebna výpočetní techniky a tělocvična. Asi 100 metrů 

od hlavní budovy se nachází areál školní zahrady, kde jsou k dispozici pracovny, dílny, paře-

niště a skleníky pro výuku odborného výcviku oboru zahradník. Škola nemá bezbariérový pří-

stup. 

Součástí školy je internát se současnou kapacitou 29 ubytovaných, který poskytuje ubytování 

výhradně žákům školy. Zájemci o ubytování na internátu školy z řad žáků školy jsou ubytováni 

na základě smlouvy o ubytování na internátu na každý školní rok uzavřené mezi OU Křenovice 

a zletilým žákem, popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka.  

Součástí školy je rovněž školní jídelna, jejíž kapacita je stanovena v souladu s platnými práv-

ními předpisy na 400 obědů denně. Jídelna připravuje stravu pro žáky a zaměstnance školy, děti 

a zaměstnance mateřských škol Křenovice a Měrovice, žáky a zaměstnance základních škol 

Křenovice a Měrovice a celodenní stravu pro žáky ubytované na internátu školy. K lepšímu 

využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců škola provozuje od 

roku 1995 doplňkovou činnost – hostinskou činnost spočívající v přípravě stravy pro cizí stráv-

níky v rozsahu 250 jídel denně. 

 

Tradice školy a její postavení v regionu 

Vlastní historie školy sahá až do roku 1955, kdy na návrh školského odboru R-KNV v Olo-

mouci byla k 1.9.1955 zřízena ministerstvem školství zvláštní učňovská škola internátní se 

dvěma obory dámské krejčovství a zahradnictví.  

S účinností od 1.9.1999 byla vzdělávací nabídka školy rozšířena o tříletý obor středního vzdě-

lání s výučním listem kuchařské práce a od 1.9.2004 o tříletý obor středního vzdělání s výučním 

listem prodavačské práce.  

S účinností od 1.9.2010 je do vzdělávací nabídky školy zařazena výuka tříletého oboru střed-

ního vzdělání s výučním listem pečovatelské služby a dvouletého oboru středního vzdělání s 
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výučním listem potravinářské práce a ke stejnému datu je ze vzdělávací nabídky vyřazen obor 

šití oděvů. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/4/23/2017 ze dne 24. 4. 

2017 sloučení Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště, Křenovice 8, s účin-

ností od 1. 7. 2017, s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky a pohle-

dávky Základní školy Kojetín, Sladovní 492 přechází na nástupnickou organizaci Odborné uči-

liště a Základní školu, Křenovice, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Organizace výuky 

Výuka je na škole organizována podle dříve používaného označení učebního plánu typu „A“, 

tzn., že v průběhu jednoho týdne je zařazena výuka všeobecně vzdělávacích a odborných před-

mětů i odborného výcviku.   

Teoretickou výuku všech oborů škola zajišťuje ve vlastních učebnách, výuku odborného vý-

cviku všech ročníků oboru 41-52-E/01 Zahradnické práce a 1. ročníku oboru 65-51-E/01 Stra-

vovací a ubytovací služby zajišťuje škola ve vlastních dílnách.  

Výuka odborného výcviku 2. a 3. ročníku oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby je 

zajištěna zčásti ve školní jídelně OU Křenovice a dále na základě Smlouvy o zajištění výuky 

odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce je zajištěna na 

základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby je zajištěna na 

základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

Výuka odborného výcviku všech ročníků oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce je zajištěna na 

základě Smlouvy o zajištění výuky odborného výcviku na smluvních pracovištích.  

V souladu se ŠVP škola pravidelně organizuje lyžařský a sportovně turistický kurs.  

 

Charakteristika volnočasových aktivit na internátu školy 

Volnočasové aktivity jsou oproti povinnému vyučování obsahově daleko volnější, dynamičtější 

a flexibilnější. Způsoby jejich realizace se neustále obměňují a obnovují. Životu a výchově 

našich žáků zprostředkují nejen poznání, nýbrž také prožívání, sociální kontakty a možnost 

praktického konání. Umožňují osvojovat si nové vědomosti, dovednosti a kompetence opera-

tivně na základě zájmu žáků. 

Volnočasové aktivity jsou vzhledem k různosti zájmů ubytovaných žáků organizovány napříč 

výchovnými skupinami a jsou nabízeny převážně formou akcí otevřených pro všechny ubyto-

vané žáky. 

Zvláštní pozornost je věnována relaxaci a emocionálnímu využití volného času, kompenzaci 

tělesných nebo psychických nedostatků a zejména zvyšování důvěry ve vlastní síly. 

Obsahová stránka: 

a) odpočinkové činnosti 

b) rekreační činnosti 

c) zájmové činnosti 

d) veřejně prospěšné činnosti 

e) sebeobslužné činnosti 

f) příprava na vyučování 

Klíčové aktivity školního roku 
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a) Mimoškolní aktivity a možnost seberealizace žáků v jednotlivých složkách  výchovy 

Rozumová výchova 

Estetická výchova 

Pracovní výchova 

Tělesná výchova  

Ekologická výchova 

Společensko-vědní výchova 

b) Mimoškolní aktivity a možnost seberealizace žáků v zájmových kroužcích 

Dle aktuální nabídky 

c) Spolupráce s jinými institucemi a fyzickými osobami 

Mimoškolní činnost na IN je podporována využíváním financí na volný čas prostřednictvím 

dohod s jinými institucemi a fyzickými osobami 

d) Využití financí na volný čas 

e) Ochrana před rizikovými projevy chování  

Ochrana před rizikovým chováním žáků na internátu probíhá v rámci plnění úkolů Mini-

málního preventivního programu ve spolupráci se školním metodikem prevence, výchov-

ným poradcem školy  a kompetentními organizacemi:  

KAPPA – HELP Přerov, občanské sdružení,  

Magistrát Města Přerova, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

Městská Policie Kojetín, oddělení prevence kriminality mládeže,  

Policie ČR Kojetín 

PPP Olomouckého kraje 

Ochrana před rizikovými projevy chování je rovněž součástí vnitřní směrnice ředitele 

školy.  

f) Další volnočasové činnosti 

Návštěva divadelních představení a výstav 

Besedy s knihovnicí  

Projekce filmů pomocí dataprojektoru 

Výlety  

Soutěže  

Orientační závody a turnaje 

Ankety, testy , kvízy  a dotazníky 

Nácvik případného požárního poplachu na internátu dle evakuačního plánu 

Žákovská samospráva internátu 

Ubytovaní žáci volí ze svého středu čtyři zástupce (podle možnosti po jednom z každého 

oboru), kteří tvoří žákovskou samosprávu na internátu. Schůzek samosprávy se účastní ředitel 

školy, zástupce ředitele školy, vedoucí vychovatelka a vedoucí ŠJ, jsou na nich obě strany in-

formovány o věcech, které je třeba v souvislosti s bydlením žáků na IN projednat či vysvětlit. 

Konají se dle potřeby a zájmu ubytovaných žáků. Na schůzce mohou být ze strany žáků před-

kládány podněty či návrhy na zlepšení bydlení na IN, které budou předem projednány s ubyto-

vanými žáky. Návrhy žáků na zkvalitnění ubytování jsou vedením školy respektovány a ná-

sledně realizovány.  

 

 
 

 

PROFIL  ABSOLVENTA 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  
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Adresa školy:     č.p.8, 752 01  Křenovice  

Zřizovatel:     Olomoucký kraj 
Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia:     3 roky, denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro:  dívky i chlapce 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

Popis uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační 

práce při prodeji zboží. Bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, 

skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví. 

Bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce. 
 

Výčet kompetencí absolventa 

1. Kompetence klíčové: 

V rámci výuky rozvíjíme všechny kompetence a jejich složky, zvláště pak tyto: 

a) Kompetence k učení 

- má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

- vyhledává informace a pracuje s textem, 

- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru. 

b) Kompetence k řešení problémů 

- porozumí zadání úkolu, získá informace potřebné k řešení problému, 

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

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

c) Komunikativní kompetence 

- formuluje své myšlenky srozumitelně, 

- naslouchá pozorně druhým, 

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

d) Personální a sociální kompetence 

- reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsob jednání ze strany jiných 

lidí, přijímá radu i kritiku, 

- pracuje v týmu a podílí se na společných pracovních a jiných činnostech, 

- přijímá a plní svěřené pracovní úkoly, 

- při obsluze zákazníků předchází konfliktům, 

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

dom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí, 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

- dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost druhých lidí, 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění 

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

- zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, 
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g) Matematické kompetence 

- správně používá a převádí běžné jednotky, 

- provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, 

h) Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 

informacemi 

- pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních tech-

nologií 

i) Finanční gramotnost  

- používá nejběžnější platební nástroje 

- smění peníze za použití kursovního lístku 

j) Mediální dovednosti 

- má schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů (v tištěné, elektronické a digitální 

podobě) 

- využívá dostupná média pro své vzdělávání, osobní rozvoj a uspokojování potřeb 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

- žáci si váží materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snaží se je 

chránit a zachovat pro budoucí generace 

Člověk a životní prostředí 

- žáci si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, zá-

kladní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profes-

ním jednání 

Člověk a svět práce 

- žáky vést k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání pro 

život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře 

Informační a komunikační technologie 

- žáci si vyhledávají informace prostřednictvím softwaru 

- žáci provádí základní operace s kalkulačkou 

 

2. Kompetence odborné: 

1. pomoc při odběru a přejímce zboží, 

2. ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti, 

3. pomoc při skladování a ošetřování zboží, 

4. manipulace se zbožím a obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, 

5. pracuje bezpečně s přístroji v souladu s jejich určením, 

6. úprava a příprava vybrané skupiny zboží k prodeji, 

7. prodej vybraných skupin zboží, 

8. dodržuje zásady obchodní činnosti při prodeji zboží, 

9. provede základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží, 

10. nakládá s úklidovými a čistícími prostředky v souladu s předpisy z oblasti ochrany život-

ního prostředí a hygieny, 
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11. dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence, 

12. dodržuje stanovené předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na praco-

višti, 

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

na životní prostředí. 

 

3. Žák je veden tak, aby: 

- znal reálně své odborné i osobní kvality, 

- pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších pracovních výsledků, 

- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, 

- uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce, 

- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, pracoval hospodárně, 

- dodržoval obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, 

hygieny práce a požární prevence, 

- dodržoval obecné a pro obor specifické zásady ochrany životního prostředí, 

- řešil pohotově a odpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracoval podle stanovených 

technologických postupů, 

- uměl pracovat v týmu, upevňovat interpersonální vztahy a adekvátně jednat s lidmi, 

- organizoval si práci a pracoviště a udržoval na něm pořádek a čistotu, 

- pracoval v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru, 

- uměl vypracovat písemnosti spojené s nákupem a prodejem zboží. 

 

4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí 

platnými právními předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a výuční list. Dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem. 

Absolvent si může stáhnout Europass na stránkách školy na adrese https://www.oukreno-

vice.cz/europass. Europas je dodatek k osvědčení, což je doklad připojený k vysvědčení o zá-

věrečné zkoušce a výučnímu listu. Dokument se vztahuje na kvalifikaci držitele (je tedy totožný 

pro všechny osoby se stejným odborným vzděláním a neuvádí se na něm jméno držitele) a 

usnadňuje pochopení významu osvědčení a jeho uznání v zahraničí.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA  ŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU 
 

https://www.oukrenovice.cz/europass
https://www.oukrenovice.cz/europass
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Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Adresa školy:     č.p. 8, 752 01  Kojetín 

Zřizovatel:     Olomoucký kraj 

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia:     3 roky, denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro:  dívky i chlapce 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

Popis celkového pojetí vzdělávání 

Realizace ŠVP je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

Olomouckého kraje z března roku 2008. Vzdělávací program poskytuje odbornou přípravu pro 

výkon povolání prodavače, kteří budou schopni uplatnit své vzdělání především v supermarke-

tech, částečně v síti maloobchodních prodejen se sortimentem smíšeného zboží. Základním cí-

lem vzdělávacího programu je propojení získaných teoretických vědomostí a dovedností s praxí 

při řešení konkrétních problémů a situací.  

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy a z od-

borného výcviku realizovaného na smluvních pracovištích odborného výcviku. Počty žáků ve 

třídě a ve skupině odborného výcviku jsou dány právními předpisy.  

Požadavky na odborné vzdělávání absolventů vycházejí z požadavků trhu práce konzultova-

ných se smluvními pracovišti odborného výcviku. 

Školní vzdělávací program stanovuje výsledky (výstupy) vzdělávání – co má žák umět a být 

schopen na určité úrovni odpovídající jeho předpokladům prokázat. Učivo není cílem vzdělá-

vání, ale prostředkem k dosažení požadovaných výstupů. 

Všeobecné vzdělání plní především průpravnou funkci pro odborné vzdělávání a pro získání 

kompetencí potřebných k výkonu povolání. Je důležité pro celoživotní vzdělávání, pro porozu-

mění současným jevům ve společnosti i rychlému vývoji vědy a techniky a pro přizpůsobení se 

měnícím se životním i pracovním podmínkám. 

 

Organizace výuky 

Vzhledem k mentální úrovni žáků je výuka na škole organizována podle dříve používaného 

označení učebního plánu typu „A“, tzn., že v průběhu jednoho týdne je zařazena výuka všeo-

becně vzdělávacích a odborných předmětů i odborného výcviku. Ve všech tří ročnících mají 

žáci v jednom týdnu dva dny teoretického a tři dny praktického vyučování, přičemž alespoň 

jedenkrát za měsíc probíhá odborný výcvik ve cvičné prodejně ve škole. V tomto dni jsou pro-

cvičovány a zdokonalovány ty praktické činnosti, které není možno z časových, organizačních 

či provozních důvodů procvičovat na smluvním pracovišti (pultový prodej, bezprostřední ko-

munikace se zákazníkem, práce na pokladně, vážení, dárkové balení aj.).  

Teoretickou výuku ve všech ročnících oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce škola zajišťuje ve 

vlastních učebnách, výuka odborného výcviku všech ročníků probíhá ve skupinách nebo jed-

notlivě na smluvních pracovištích na základě Smlouvy o zabezpečení výuky odborného vý-

cviku pod dohledem učitele odborného výcviku, v případě jeho nepřítomnosti pod dohledem 

instruktora – zaměstnance smluvní firmy. 
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V průběhu studia budou pro žáky organizovány exkurze do firem zabývajících se činností sou-

visející se studiem tohoto oboru a také návštěvy výstav a veletrhů s tematikou odpovídají stu-

dovanému oboru.  

Podle zájmu žáků je v prvním ročníku organizován týdenní lyžařský výcvikový kurz, ve dru-

hém sportovně turistický kurz v délce trvání tři až pět dní.  

 

Realizace praktického vyučování 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích odborného výcviku buď ve skupinách nebo 

jednotlivě pod dohledem učitele odborného výcviku, v případě jeho nepřítomnosti pod dohle-

dem instruktora – zaměstnance smluvní firmy. Hlavním kritériem při rozmísťování žáků na 

jednotlivá pracoviště je místo jejich bydliště a dopravní dostupnost pracoviště. 

Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito smluvními pracovišti: 

 

- Albert hypermarket Přerov 

- Kaufland Kroměříž 

- Tesco Stores ČR, Kroměříž 

 

Metody a formy výuky 

Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na charakter a rozsah postižení žáků, obsah kon-

krétního učiva a výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle 

svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu. Velmi často uplat-

ňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a posiluje jejich sebevědomí. Důraz je kladen 

na osobní zodpovědnost, možnost pochopit základní vazby mezi předměty, schopnost odpoví-

dajícího sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů - samo-

statné práce žáků, skupinové práce, ústní prezentace, společné hodnocení a analýza výsledků.  

Velmi důležitou složkou teoretické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, 

které žákovi usnadňují pochopení učiva – modely, makety, nástěnné obrazy, zvukové nahrávky, 

instruktážní a výukové video, výukový SW, interaktivní tabule, exkurze. K procvičování a 

upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení a soutěže. 

Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompe-

tence žáka. Součástí výuky jsou návštěvy filmových představení, odborné exkurze, soutěže a 

různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy.  

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

odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák získal zá-

kladní jistotu při provádění praktických činností, v rámci svých možností a schopností byl sa-

mostatný, dokázal prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu.  

Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají žáci závěrečnou zkoušku a získají tak 

potřebnou kvalifikaci pro výkon pracovních činností v oblasti obchodu.  

 

 

 

 

 

 

Rozvíjení klíčových kompetencí ve vyučovacích předmětech 
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Český jazyk           

Občanská výchova           

Matematika           

Tělesná výchova           

Informatika           

Zbožíznalství           

Obchodní provoz           

Obchodní počty           

Psychologie prodeje           

Odborný výcvik           

 

 
Hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat  

Hodnocení klíčových kompetencí se odvíjí od požadovaných schopností žáka. Žák by měl mít 

schopnost: 

a) začlenit se do kolektivu, 

b) využívat informační zdroje, 

c) vytvářet příznivé klima ve třídě i na pracovišti, 

d) pracovat v týmu, 

e) odolávat negativním vlivům okolí, 

f) chovat se a vystupovat v souladu se zásadami slušného chování, 

g) být si vědom nutnosti neustále se vzdělávat ve finanční gramotnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled začleňování průřezových témat do vyučovacích předmětů 

 

● kontinuální (souvislé) uplatnění 

○ parciální (částečné) uplatnění 
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Předmět 
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Český jazyk     

Občanská výchova     

Matematika     

Tělesná výchova     

Informatika     

Zbožíznalství     

Obchodní provoz     

Obchodní počty     

Psychologie prodeje     

Odborný výcvik     

 

 
Hodnocení průřezových témat  

Hodnocení průřezových témat se odvíjí od požadovaných schopností žáka. Žák by měl mít 

schopnost: 

a) pochopit význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, 

b) být si vědom nutnosti starat se o své zdraví a osvojit si zásady zdravého životního stylu, 

c) jednat v souladu se zásadami demokracie, 

d) respektovat práva a osobnost druhých. 

 

Realizace mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy v ŠVP  

Součástí školy je internát poskytující ubytování výhradně žákům školy. V rámci mimovyučo-

vacích aktivit jsou na internátu organizovány zájmové kroužky a jiné činnosti, jejichž výchovně 

vzdělávací obsah podporuje záměr školy v ŠVP.  

Četnost a druh mimovyučovacích aktivit i kroužků se odvíjí od zájmu žáků, aktuální nabídky 

zájmových činností, možností spolupráce s jinými institucemi a finančních možností školy. 

Konkrétní aktivity jsou součástí rámcových měsíčních plánů internátu pro daný školní rok. 

Jedná se například o sportovní turnaje, turistické vycházky, výlety,  soutěže, rukodělné zájmové 

aktivity, besedy na témata dle zájmu žáků, projekce filmů, návštěvy výstav, divadelních před-

stavení a jiných kulturních akcí dle aktuální nabídky Městského kulturního střediska, Městské 

knihovny a Městského domu dětí a mládeže v Kojetíně. 

Dále jsou pro žáky organizovány různé besedy, jejichž smyslem je vést žáky k péči o společný 

majetek, k vzájemné pomoci a ohleduplnosti, k potlačování vulgárnosti a agresivity a besedami 

o společenském chování pomáháme žákům zapojit se do života v kolektivním zařízení.  
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Žáci jsou rovněž každodenně systematicky připravováni do výuky (v rozvrhu internátu je vy-

hrazen čas pro přípravu na výuku), v případě zájmu vychovatelky kontrolují jejich znalosti, 

zaměřují se na mluvený projev, slovní zásobu a samostatný přístup ke studiu.  

 

Způsob a kriteria hodnocení žáků 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a souhrnná. Průběžná 

klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka, souhrnná klasifikace 

žáka se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí.  

Klasifikace žáků za klasifikační období probíhá dle kriterií hodnocení uvedených v Pravidlech 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí Školního řádu OU Křenovice. Při 

průběžné i souhrnné klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pe-

dagogický takt vůči žákovi. Při souhrnné klasifikaci učitel přihlíží přiměřeně ke snaze, schop-

nostem a případnému postižení žáka a k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období 

zakolísat pro určitou indispozici.  

Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka získává učitel zejména těmito 

metodami, formami a prostředky: 

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 

vyučování, 

b) různými druhy zkoušek (písemné, grafické, ústní, praktické, pohybové), 

c) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými ŠVP, 

d) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i pracovníky pedagogicko psychologických 

poraden a zdravotnických služeb, 

e) rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci. 

 

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

Ke studiu oboru prodavač jsou přijímáni žáci na základě: 

a) ukončení povinné školní docházky, 

b) včasného podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu včetně všech příloh. 

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie: 

a) vysvědčení z osmého ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (ověřené kopie), pokud není 

klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil 

nebo plní povinnou školní docházku, 

b) rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění či postižení, jedná-li se o žáka se zdravotním zne-

výhodněním či postižením, 

c) potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (na přihlášce), 

d) přijati jsou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní 

znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění - § 16 ŠZ, speciální vzdělávací potřeby žáků 

zjišťuje školské poradenské zařízení - § 16 odst. 5 ŠZ) při dodržení § 15 vyhlášky MŠMT 

ČR č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potře-

bami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

e) Do třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na 

základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a písemného do-

poručení školského poradenského zařízení zařazeni i žáci s jiným typem zdravotního posti-

žení nebo se zdravotním znevýhodněním. Ke studiu nemohou být přijati žáci nebo uchazeči 

s těmito zdravotními obtížemi nebo onemocněním: 
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- prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zá-

těž páteře v případě, že se jedná o předmět rozhodující pro odborné zaměření absol-

venta, 

- přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování, 

- závažné duševní nemoci a poruchy chování. 

Přijímací řízení je organizováno v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 

671/2004 Sb., č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o 

organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Žáci a další 

uchazeči o studium podávají přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení na předepsaných tiskopi-

sech do 15. března příslušného roku, pro další kola v termínech stanovených ředitelem školy. 

V rámci přijímacího řízení se přijímací zkouška zpravidla nekoná, žáci jsou přijímáni na zá-

kladě kriterií, která jsou každý rok aktualizována a zveřejněna na internetových stránkách školy. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Jako žáky se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme žáky se zdravotním postižením, 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Jejich vzdělávání se uskutečňuje v souladu s pří-

slušnými ustanoveními školského zákona a vyhlášky MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

I přesto, že se přístup k výchově a vzdělávání žáků s určitými speciálními vzdělávacími potře-

bami v posledních letech radikálně mění a je prosazována tendence k integraci těchto žáků do 

běžných školních kolektivů, což by mělo přispívat jak k jejich socializaci a připravenosti na 

běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním po-

stižením, sociálním či jiným znevýhodněním, naše zkušenosti jsou zcela opačné. Vychází z po-

znatků získaných v průběhu přijímacích řízení, kdy jsou ke studiu přijímáni jak žáci, kteří byli 

vzděláváni v ZŠ praktických (dříve ZvŠ) podle upravených vzdělávacích programů (vzdělávací 

program č.j. 22 980/97-22, Zvláštní škola, RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s 

lehkým mentálním postižením), tak i žáci se slabým prospěchem ze ZŠ (z 9., 8. i ze 7. ročníku), 

kteří byli vzděláváni podle vzdělávacích programů pro základní školy. Při porovnání úrovně 

jejich vědomostí, dovedností, přístupu k plnění školních povinností, pracovních návyků, pravi-

delnosti školní docházky a motivace a zájmu o vzdělávání jednoznačně konstatujeme, že tato 

úroveň je u žáků přicházejících ze ZŠ praktických mnohem vyšší, což je dáno zřejmě tím, že 

dle našich informací vesměs nejsou tito slabí žáci na základních školách nijak ke vzdělávání 

motivováni, schází individuální péče o jejich vzdělávání a jsou i podle jejich vlastních vyjádření 

ve škole pouze „do počtu“. Tito žáci zažívají až teprve v průběhu studia na naší škole pocit 

osobního uspokojení a radosti z dosažených výsledků, poprvé se setkávají s pochvalou za spl-

nění určitého úkolu.     

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo být vzděláváni přiměřeně svým rozu-

movým schopnostem a dovednostem. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami má svá výrazná specifika a je v praxi poměrně často spojena s problematikou jejich 

rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a ohrožení sociálně patologickými 

jevy. Ve škole nahrazujeme v mnoha případech žákům rodinu ve smyslu nejen vzdělávání, ale 

i výchovy. Učíme je veškerým návykům (sociálním, hygienickým apod.) a všechny žáky vzdě-

láváme tak, aby docházelo k naplňování jejich individuálních potřeb.  

Nevhodné rodinné prostředí není automaticky spjato s příslušností žáka k určité národnostní či 

etnické menšině, ale vždy s konkrétní situací konkrétní osoby a její rodiny. Za určité znaky 

tohoto rodinného prostředí lze považovat zejména: 

a) odlišnost mateřského jazyka od vyučovacího jazyka, 
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b) nevyhovující bydlení a životosprávu – nedostatek času a prostoru pro domácí přípravu na 

vyučování, nezvyk na pevný denní režim,  

c) nedostatek motivace a pozornosti ze strany rodičů (tedy málo stimulující výchovné pro-

středí). 

Vzhledem k tomu, že jsme škola samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími po-

třebami, máme upravené požadavky v jednotlivých vyučovacích předmětech úměrně schop-

nostem našich žáků, přičemž prvořadou pozornost zaměřujeme na rozvoj a zdokonalování zá-

kladů manuální zručnosti, dovednosti, přesnosti a vytrvalosti. Vzdělávání je proto zaměřeno na 

budoucí profesní orientaci a především pro možnost uplatnění se na trhu práce a plnohodnotné 

zapojení do společnosti. 

Vzhledem k výše uvedenému patří k důležitým výchovným cílům výchova k odpovědnosti, 

poctivosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázni, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

hygieně práce, ochraně a péči o životní prostředí. 

Při zvažování možností a záměrů školy zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků je 

bráno v úvahu zejména: 

− charakter vytypovaného a zvoleného oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost 

uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni jeho zdravotního postižení nebo zdravotního 

znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění absolventa i jeho 

osobní uspokojení, 

− možnosti pracovního uplatnění tohoto absolventa v regionu, 

− způsob úpravy školního vzdělávacího programu týkající se jeho vzdělávacího obsahu, vyu-

čovacích metod a organizace výuky, 

− materiální a organizační podmínky vzdělávání – možnost snížení počtu žáků ve třídách a 

skupinách v souladu s platnou legislativou, vytváření samostatných studijních skupin pro 

výuku některých předmětů, zpracování studijních textů pro žáky, 

− odborné a personální zabezpečení výuky; připravenost učitelů na vzdělávání těchto žáků, 

znalost specifik jednotlivých druhů postižení a zdravotního znevýhodnění, vytvoření vhod-

ných podmínek při přijímání žáků ke vzdělávání a ukončování vzdělávání žáků se zdravot-

ním postižením, znalost odpovídajících metod a forem vzdělávání a hodnocení, uplatňování 

principu individualizace vzdělávání, přehled o vhodných učebnicích a pomůckách, 

− způsob přípravy pedagogů, případně zdravých žáků a jejich rodičů na soužití se žáky se 

zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, 

− způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se základními školami, ve kte-

rých žák plnil povinnou školní docházku, s rodiči těchto žáků, popř. se sociálními pracov-

níky a s občanskými sdruženími zdravotně postižených, se sociálními partnery v regionu 

školy, 

− podmínky dané platnou legislativou (školskou a sociální) pro vzdělávání žáků se speciál-

ními vzdělávacími potřebami a jejich sociální ochranu. 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

Ve škole se vzdělávají především žáci se zdravotním postižením – lehké mentální postižení. 

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením navazuje na základní vzdělání získané podle 

RVP ZV – Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.  

Žáci, kteří se hlásí ze ZŠ praktických a byli vzděláváni podle vzdělávacího programu Zvláštní 

škola nebo podle RVP ZV jsou ke studiu přijímáni přednostně bez nutnosti dalších doporučení, 

žáci se slabým prospěchem na ZŠ nebo žáci z nižších ročníků základních škol jsou přijímáni ke 
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studiu na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedago-

gické centrum, pedagogicko psychologická poradna).  

Pro možnost důkladného poznání osobnosti žáka a jeho průběžného vývoje si škola vyžaduje 

pro účely stanovení optimálních vzdělávacích postupů na základě písemného souhlasu zákon-

ného zástupce žáka nebo zletilého žáka kopie jejich osobních spisů z předchozích škol. Kopie 

osobních spisů a zprávy o žácích ze speciálně pedagogických center nebo z pedagogicko-psy-

chologických poraden jsou shromážděny u výchovného poradce školy, který eviduje všechny 

žáky s postižením podle druhu a míry postižení a následně předány třídním učitelům žáků, kde 

jsou k dispozici k nahlédnutí ostatním vyučujícím ve třídě. 

Ve výjimečných případech může ředitel školy s písemným doporučením školského poraden-

ského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami na žádost jeho 

zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami 

na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Vzdělávání podle  indivi-

duálního vzdělávacího plánu může ředitel školy povolit i z jiných závažných důvodů (častá 

onemocnění, rehabilitační pobyty apod.). 

Pokud mají žáci v důsledku zdravotního postižení změněnou komunikační schopnost, zejména 

ve foneticko-fonologické jazykové rovině (výslovnost, plynulost řeči atd.), jsou upřednostňo-

vány takové metody hodnocení žáka, které toto postižení co nejvíce eliminují (písemné zkou-

šení, praktické dovednosti). Pokud je ovlivněna forma písemného projevu (možnost psaní si 

poznámek atd.), jsou žákům k dispozici kopírované texty učiva. 

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem do budovy ani učeben.  

Ve škole jsou vzděláváni i žáci se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgra-

fií, dysortografií aj.), kteří dosahovali v průběhu vzdělávání na základní škole slabých až velmi 

slabých výsledků. Tito žáci jsou významně ohroženi školní neúspěšností a dalšími riziky vzniku 

sociálně patologických jevů, neboť postižení je skryté. Úkolem každého pedagoga je v takovém 

případě důkladně se seznámit s obsahem jeho osobního spisu a případnými doporučeními škol-

ských poradenských zařízení či jiných odborných institucí. Pedagog zná možná úskalí ve výuce, 

individuální potřeby konkrétního žáka a přizpůsobuje tomu výuku, tzn. volí vhodné metody a 

formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální 

formy zkoušení aj.). Tito žáci by měli přicházet ze škol poskytujících základní vzdělání s vy-

tvořeným systémem nápravných postupů, kompenzačních postupů a pomůcek. Jejich respekto-

vání, rozšiřování a modifikace jim napomůže absolvovat úspěšně vzdělání v plném rozsahu. 

Pokud se v některých případech objeví problémy v chování, úkolem pedagoga je volbou vhod-

ných výchovných postupů tyto problémy zvládnout. Pro některé žáky s kombinovanými vadami 

je nezbytné zajistit další podpůrná opatření. 

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Sociálním znevýhodněním se podle §16 odst. 4 školského zákona rozumí rodinné prostředí s 

nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní 

výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta a účastníka řízení o poskytnutí 

azylu.  

V případě vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsou na škole vzděláváni především 

žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a žáci ohrožení sociálně 

patologickými jevy. Při jejich vzdělávání je vždy třeba vycházet z konkrétní situace a vzdělá-

vacích schopností a potřeb žáka. Zatímco u žáků s rizikovým chováním se jedná především o 

volbu vhodných výchovných prostředků a úzkou spolupráci se školskými poradenskými zaří-

zeními (především středisky výchovné péče, sociálními pracovníky a jinými odborníky), 
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specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se mohou promít-

nout i do metod a forem výuky i způsobu hodnocení žáků. V těchto případech je důležitá moti-

vace žáků ke studiu, která jim ve většině případů zcela chybí a poskytování zpětné vazby o 

jejich výkonu (podrobný rozhovor nad výsledky).  

Škola se snaží předcházet sociálně patologickému chování žáků tím, že věnuje značnou pozor-

nost jejich prevenci. Vedení školy, metodik prevence a výchovný poradce připravují programy 

pro žáky ve spolupráci se vzdělávacími agenturami, s pedagogicko-psychologickými porad-

nami a ostatními institucemi. Ve škole se nachází schránka důvěry, kam mohou žáci vkládat 

své postřehy, náměty a stížnosti. 

Ve snaze snížit finanční zatížení rodin spojené se vzděláváním žáků (poplatky za ubytování na 

internátu, jízdné do školy a na pracoviště odborného výcviku, stravování ve školní jídelně, ná-

kup školních pomůcek) se škola od roku 2000 opakovaně zapojuje do programu Podpora soci-

álně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ vyhlašova-

ného MŠMT ČR. Program finanční podpory je určen pro žáky, jejichž rodina pobírá dávky 

státní sociální podpory a je vyhlašován 2x ročně na období září až prosinec a leden až červen. 

Prostředky programu je možno použít na úhradu cestovného, ubytování, stravování a nákup 

školních pomůcek, jeho výše je omezena částkou 7.000 Kč na každé období a jeho čerpání je 

podmíněno pravidelnou docházkou do školy bez neomluvené absence a závažnějších kázeň-

ských přestupků. Tohoto programu se každoročně účastní asi 50 % žáků školy.  

Internát poskytuje ubytování výhradně žákům školy, výši úplaty stanoví ředitel školy úměrně 

k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován. Od úplaty je osvobozen: 

a) žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle 

zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, 

b) žák, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zvlášt-

ního právního předpisu a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, 

pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) nebo vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) 

prokáže řediteli školy. 

 
Předčasné ukončování vzdělávání 

Problémem, se kterým se na škole setkáváme každoročně, je nízký zájem žáků o vzdělání a 

předčasné ukončování vzdělávání, což klade vysoké nároky na všechny učitele z hlediska  mo-

tivace a výchovy žáků i z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole. Zamezení předčas-

ného ukončování vzdělávání se škola snaží řešit zvýšenou péčí o vytypované žáky, projedná-

váním jejich dalšího vzdělávání se zákonnými zástupci a rodiči žáků, nabídkou změny oboru 

vzdělání, úzkou spoluprací školy se školskými poradenskými zařízeními a zvláště se sociálními 

partnery v regionu. 

 

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 

Neoddělitelnou součástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí vý-

chova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, 

prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke 

konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor. Vyučující je povinen žáky vždy prokazatelně 

poučit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, seznámit je se všemi vyskytujícími se riziky, 

hygienickými požadavky, požárním nebezpečím při teoretické i praktické výuce. Prostory pro 

výuku musí odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy. Nácvik a procvičo-

vání činností mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou a 
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v souladu s požadavky právních předpisů upravujících zákazy prací pro mladistvé a v souladu 

s podmínkami, za nichž mohou mladiství konat tyto práce z důvodu přípravy na povolání. 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s 

odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nejdou eli-

minovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají za určitých 

podmínek bezplatně, kromě pracovní obuvi na základě vnitřní směrnice ředitele a jejichž pou-

žívání se důsledně kontroluje. 

Je zpracována osnova školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro žáky, se kterou jsou žáci 

seznamováni a prokazatelně poučeni na začátku každého pololetí a při úvodních hodinách jed-

notlivých předmětů.  

Obsahem školení jsou mimo jiné tyto předpisy a normy:   

a) Metodický pokyn MŠMT č.j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů ve školách a  školských zařízeních 

b) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí 

c) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

d) NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

e) Zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně 

f) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích 

g) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

h) Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V odborném výcviku předchází proškolení z BOZ a PO každému novému tématu a stručné 

poučení o BOZ a PO je provedeno na začátku každého vyučovacího dne. Žáci jsou prokazatelně 

seznamováni s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a s místními provozně bezpeč-

nostními předpisy. 

Je podrobně stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučo-

vání. Při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZ a PO 

smluvně ošetřena v souladu s příslušnými ustanovením zákoníku práce. 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1. důkladné a prokazatelné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

protipožárními předpisy a s technologickými postupy, 

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpi-

sům, 

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle vyhodnocených rizik u pra-

covních činností dle platných předpisů, 

4. vykonávání stanoveného dozoru (je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teo-

retickém i praktickém vyučování). 

V souladu s dílčím úkolem č. 4.1. Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu oby-

vatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století škola provádí systematickou prevenci násilí a 

šikany (problematiku ve škole řeší směrnice ředitele školy č. 51) a vytváří podmínky pro vol-

nočasové aktivity na internátu školy. 
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Způsob ukončení vzdělávání 

 

1) Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání 

s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného vý-

cviku. 

2) Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního 

vzdělávání. 

3) Ředitel školy převezme JZZZ zpracované NÚV v souladu s rámcovým a školním vzdělá-

vacím programem a stanoví formu a pojetí zkoušek a termíny jejich konání.  

4) Před zahájením ústní zkoušky, popřípadě praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po 

dobu 4 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. 

5) Závěrečná zkouška je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební komise o 

hodnocení žáka. 

6) Závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. V případě, že organizace či délka pí-

semné nebo praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební komise při zkoušce, 

určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh zkoušky. 

7) Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které 

jsou její součástí. 

8) V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může 

konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce 

nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 

zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukon-

čení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanove-

ném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda 

zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat 

opravnou zkoušku. 

9) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěreč-

nou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem 

školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Jestliže se žák ke zkoušce bez 

řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posu-

zuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. 

10)  Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního 

ročníku vzdělávání.  

 

 Od školního roku 2017/2018 se mění pravidla pro stanovení témat písemné zkoušky:  

Ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) 

nebo písemnou formou (na papíře). 

a) V případě elektronické formy se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné 

téma z banky úkolů. 

b) V případě písemné formy každému žákovi téma přidělí ředitel školy následovně: 

- u oborů vzdělání s bankou úkolů vygeneruje pro každého žáka jedno téma, které 

mu přidělí, 
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- u oborů vzdělání s nabídkou témat v pdf vybere nejméně 3 témata, z nichž kaž-

dému žákovi jedno téma přidělí. 

Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.  

- V případě, že jsou u příslušného oboru vzdělání k dispozici banky úkolů, konají žáci 

písemnou zkoušku vždy elektronickou formou (na počítači). 

- Na písemnou zkoušku na počítači je možné žáky připravovat pomocí cvičných úloh, 

které jsou trvale k dispozici na portálu pro školy: https://skola.novazaverecna-

zkouska.cz/. Pro testování e-zkoušky v oborech vzdělání, kde dosud nebyly cvičné 

úlohy vytvořeny, je možné použít ostré banky úkolů.  

1) Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než 

jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V 

jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. 

2) Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 až 30 témat zahrnujících současně oblast odborné 

způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k 

ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. 

3) Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. 

Žák přestává být žákem školy dnem, který následuje po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou 

zkoušku. Pokud závěrečnou zkoušku vykoná neúspěšně, nebo ji nekoná v řádném termínu, pře-

stává být žákem 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÍ  PLÁN 
 

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia:     3 roky, denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro:  dívky i chlapce 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

https://skola.novazaverecnazkouska.cz/
https://skola.novazaverecnazkouska.cz/
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Kategorie a názvy vyučovacích 

předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Celkem 

za 32 

týdnů 

A. Povinné vyučovací předměty      

Český jazyk a literatura 1 1 1 3 96 

Občanská výchova 1 1 1 3 96 

Matematika 1 1 1 3 96 

Tělesná výchova 2 2 2 6 192 

Informatika 1 1 1 3 96 

Obchodní provoz 2 2 2 6 192 

Obchodní počty 1 1 1 3 96 

Psychologie prodeje 1 1 1 3 96 

Zbožíznalství 4 3 3 10 320 

Odborný výcvik 18 21 21 60 1 920 

      

Počet hodin celkem 32 34 34 100 3 200 

      

B. Nepovinné vyučovací předměty      

      

 

Poznámky k učebnímu plánu 

1. Organizace výuky  

Vzhledem k mentální úrovni žáků je výuka organizována v týdenních cyklech. Ve všech 

ročnících mají žáci v jednom týdnu dva dny teoretického a tři dny praktického vyučování.  

 

2. Estetické vzdělávání je začleněno do předmětu Český jazyk. 

 

3. V oblasti Vzdělávání pro zdraví dochází k navýšení hodinové dotace předmětu Tělesná vý-

chova o 3 hodiny z disponibilních hodin, neboť v případě, že v rámci jednoho týdne probíhá 

teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. 

 

4. Škola navyšuje celkovou hodinovou dotaci o 4 hodiny v rámci povoleného rozpětí, které 

jsou přiděleny do předmětu Zbožíznalství z důvodu posílení rozvoje vědomostí o prodáva-

ném sortimentu zboží. 

 

5. Odborné vzdělávání 

 

Obsahový okruh „Obchodně provozní činnosti“ poskytuje žákům vědomosti a odborné do-

vednosti převážně praktického charakteru potřebné pro jejich předpokládané budoucí uplat-

nění v oblasti prodeje zboží. Žáci se seznámí s prodejnou, jejím uspořádáním i technickým 

vybavením určeným pro zajištění prodeje zboží. Dále získají přehled o vybraných skupi-

nách zboží, se kterými se naučí odborně manipulovat během celého prodejního procesu. 

Naučí se manipulovat se stroji, zařízeními a pomůckami, určenými pro prodej zboží a úklid 
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pracoviště, organizovat si práci, dodržovat technologické postupy. Důraz je kladen na vy-

tvoření návyků žáků k dodržování osobní a provozní hygieny, hygieny prostředí a dodržo-

vání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a zdravotně-

hygienických předpisů. 

Obsahový okruh je rozdělen do předmětů takto (předpoklad 32 vyučovacích týdnů): 

Obchodní provoz  (2-2-2)  celkem    192 hodin za studium 

Obchodní počty  (1-1-1)  celkem      96 hodiny za studium 

Psychologie prodeje (1-1-1)  celkem      96 hodiny za studium 

Zbožíznalství  (2-2-2)  celkem    192 hodin za studium 

Odborný výcvik  (12-13-13) celkem 1.216 hodin za studium 
 

6. Předmět Odborný výcvik 

Výuka odborného výcviku probíhá ve všech ročnících jednotlivě na smluvních pracovištích 

odborného výcviku pod dohledem učitele odborného výcviku, v případě jeho nepřítomnosti 

pod dohledem instruktora – zaměstnance smluvní firmy. 

Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením s ohledem 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. 

 

7. Podle zájmu žáků je v prvním ročníku organizován pětidenní lyžařský výcvikový kurz, ve 

druhém sportovně turistický kurz v délce trvání tři až pět dní. Obou kurzů se v případě 

nenaplnění předpokládané kapacity mohou účastnit i žáci ostatních ročníků. Veškeré ná-

klady spojené s účastí na kurzech hradí žáci. Žáci prvního ročníku, kteří se nezúčastní ly-

žařského kurzu a žáci druhého ročníku, kteří se nezúčastní turistického kurzu (např. z fi-

nančních či zdravotních důvodů), mají v tomto týdnu organizovánu náhradní výuku.   

 

8. Do třetího ročníku studia je zařazen nepovinný vyučovací předmět Profesní příprava, jehož 

cílem je dát žákům praktický základ pro jejich budoucí povolání. Žáci budou procvičovat 

teoretické vědomosti získané ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a prak-

tické dovednosti z odborného výcviku formou praktických cvičení a řešením modelových 

situací z oblasti pracovně právní, sociální, ekonomické a profesní. 

Přehled probíraných oblastí: 

a) Základní pojmy z oblasti pracovně právní, zákoník práce 

b) Základní ekonomické pojmy, soukromé podnikání 

c) Sociální zabezpečení 

d) Osobnost člověka 

 

 

Přehled využití týdnů v průběhu školního roku 

 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučování dle rozpisu učiva 32 32 32 

Lyžařský výcvik 1 - - 

Sportovně turistický kurs - 1 - 
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Závěrečná zkouška - - 2 

Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělá-

vací akce apod.) 
7 7 4 

Celkem týdnů 40 40 38 
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TRANSFORMACE  Z  RVP  DO  ŠVP 

Škola: Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Kód a název RVP: 66-51-E/01 Prodavačské práce 

Název ŠVP: Prodavač  

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové 

okruhy 

Minimální počet vyuč. hodin za studium 
Vyučovací předmět 

Počet vyučovacích hodin Využití disponi-

bilních hodin týdenních celkový týdenních celkový 

Jazykové vzdělávání – český 

jazyk 
2 64 Český jazyk a literatura 2 64 0 

Občanský vzdělávací základ 3 96 Občanská výchova 3 96 0 

Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3 96 0 

Estetické vzdělávání 1 32 Český jazyk a literatura 1 32 0 

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 0 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 
3 96 Informatika 3 96 0 

Obchodně provozní činnosti 56 1 792 

Obchodní provoz 6 192 0 

Obchodní počty 3 96 0 

Psychologie prodeje 3 96 0 

Zbožíznalství 6 192 0 

Odborný výcvik 38 1 216 0 

Disponibilní hodiny 25 800 
Tělesná výchova 3 96 3 

Odborný výcvik 22 704 22 

   
Navýšení ze strany školy 

Zbožíznalství 
4 128 - 

Celkem 96 3 072 Celkem 100 3 200 25 

Nepovinný předmět      

Kurzy 0 týdnů  2 týdny  
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UČEBNÍ  OSNOVY  PŘEDMĚTŮ 
 

U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Český jazyk a literatura 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíl předmětu: 

Naučit žáky chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa a získat 

pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Naučit používat jazyk jako prostředek k získávání a pře-

dávání informací, k vyjadřování potřeb, prožitků a ke sdělení názorů. Naučit žáky rozvíjet ko-

munikační dovednosti, čtenářskou gramotnost, kultivovaný jazykový projev, začlenění jazyko-

vých návyků do mimoškolních souvislostí. Naučit je získávat informace z různých zdrojů a 

zvládat práci s texty různého zaměření. Dále naučit žáky získávání sebedůvěry při vystupování 

na veřejnosti doplňováním jejich dosavadních znalostí s využitím získaných vědomostí a do-

vedností v praktickém životě, v písemném i ústním projevu. V písemném projevu uplatnit zna-

losti českého pravopisu (stylistické, pravopisně bezchybné). Naučit žáky chápat důležitost do-

rozumívání se s lidmi jako základní potřeba lidského života. Jazyk dává možnost vyjadřování 

vlastního názoru, argumentace, diskuse, komunikace mezi sebou navzájem, vzájemného re-

spektu a tolerance. Naučit je chápat důležitost estetického vzdělávání a vnímání, které prohlu-

buje znalosti jazykové a kultivuje jejich jazykový projev. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP Jazykové vzdělávání – český jazyk  a Es-

tetické vzdělávání. Učivo je rozvrženo do dvou oblastí. Oblast mluvnice navazuje na znalosti 

ze základní školy o základech pravopisu, prohlubuje je a upevňuje, rozvíjí slovní zásobu a vy-

jadřovací schopnosti žáků, aby pochopili rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou formou. Rovněž 

navazuje na znalosti ze základní školy o jednotlivých slovních druzích, prohlubuje a upevňuje 

je. Rozvíjí vědomosti a dovednosti z učiva o větě jednoduché a souvětí. Věnuje se sestavení 

jednoduchého vypravování, osobního a úředního dopisu, žádosti, životopisu atd. se zřetelem ke 

konkrétnímu učebnímu oboru. Zdokonalování kultury osobního projevu, správnému, srozumi-

telnému vyjadřování a jeho použití v běžných životních situacích. Zdokonalování komunika-

tivních dovedností. Oblast literatury je zaměřena na rozlišování základních literárních druhů a 

žánrů a seznámení s některými spisovateli. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

a) užívání jazyka k dorozumívání, myšlení, sdělování a výměně informací, 

b) chápání funkce spisovného jazyka a poznání základních jazykových pojmů, 

c) chápání významu kultury osobního projevu pro uplatnění ve společnosti, 

d) obhájení svého stanoviska i přijímání stanoviska jiných, 
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e) přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování a chování, 

f) osvojení administrativní znalosti o způsobu a formě napsání žádosti o místo. 

V oblasti literární výchovy a vzdělávání jsou žáci vedeni k: 

a) uplatňování estetických kritérií ve svém životě, 

b) získávání přehledu o kulturním dění, 

c) správnému formulování a vyjadřování svých názorů. 

 

Metody výuky: 

Výuka probíhá formou individualizovaného a skupinového učení. Žák v hodinách spolupracuje 

s učitelem. Metodou výuky je výklad, vysvětlení, řízený rozhovor, práce s literárním textem, 

s výukovými programy, přednáška, dialog, beseda, doplňovací testy, motivace, písemná forma 

a využití pracovních sešitů. 

 

Formy výuky: 

Organizační formy výuky zahrnují hromadnou výuku, spolupráce ve dvojicích, individuální 

vystoupení žáků. 

 

Hodnocení žáků: 

Kritéria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků OU Křeno-

vice. Hodnocení žáků je prováděno slovně i numericky, a to průběžně i souhrnně. Průběžná 

klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka, souhrnná klasifikace 

žáka se uplatňuje na konci prvního a druhého pololetí. Při průběžné i souhrnné klasifikaci se 

uplatňuje přiměřená náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při klasifikaci souhrnné je při-

hlíženo přiměřeně ke snaze, schopnostem a případnému postižení žáka, vývojovým poruchám 

(dyslexie, dysgrafie …) a k tomu, že mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat pro urči-

tou indispozici. Při hodnocení respektujeme individuální schopnosti žáků, využíváme vzájem-

ného hodnocení, sebehodnocení, oceňujeme jejich pokrok, žáci se učí kriticky hodnotit vý-

sledky své práce. Důležité je zdůvodnění hodnocení žáků učitelem, věcnost, konkrétnost a ad-

resnost hodnocení. Využíváme vhodných metod hodnocení, výběr vhodných forem. Kriteria 

hodnocení žáků zohledňují individuální rozdíly žáků (jejich možnosti – osobnostní maxima). 

Kriteria jsou odvíjena od klíčových kompetencí, tj. jsou formulována tak, aby se do nich jed-

notlivé aspekty klíčových kompetencí promítly. Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení, ovládají práci s textem, dokáží poslou-

chat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizují si poznámky. 

Kompetence k řešení problémů – žáci porozumí zadání úkolu, dovedou získat informace po-

třebné k řešení problému buď samostatně nebo s vedením jiných lidí a dovedou navrhnout způ-

sob řešení, využívají znalostí a vědomostí nabytých dříve. 

Kompetence komunikativní – žáci se vyjadřují srozumitelně v projevech mluvených i psaných, 

naslouchají pozorně druhým, zpracovávají věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné 

texty na běžná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (žádosti a podání na instituce za-

městnavatelům apod., strukturovaný životopis, vyplňují formuláře), vyjadřují se a vystupují 

v souladu ze zásadami kultury projevu a chování. 

Kompetence personální a sociální – žáci dokáží posuzovat reálně své fyzické a duševní mož-

nosti, umí reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování, zodpovídají za své zdraví, 
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pečují o svůj fyzický i duševní rozvoj, jsou si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a 

závislostí, dokáží přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci dodržují zákony, respektují práva a osobnost 

druhých lidí, uvědomují si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, zajímají se o politické 

a společenské dění u nás i ve světě, chápou význam životního prostředí pro člověka, uznávají 

hodnotu života, odpovědnost za vlastní život, uznávají tradice a hodnoty svého národa, podpo-

rují hodnoty evropské i světové kultury. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií, získávají informace z otevřených zdrojů. 

Finanční gramotnost – žáci dokáží v českém jazyce komunikovat s bankami, dokáží využít 

prostředky spoření, vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele při nákupu a službách. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat, hodnotit a předávat informace v nejrůz-

nějších formátech, využívají dostupná média pro svůj osobní rozvoj a uspokojení potřeb. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci znají zásady správného jednání s lidmi, dokáží se ori-

entovat v nabídce médií, váží si materiálních a duchovních hodnot. 

Člověk a svět práce – žáci se naučí písemně a verbálně prezentovat při nejrůznějších jednáních. 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou význam životního prostředí pro člověka, osvojí si zá-

kladní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí a zásady zdravého ži-

votního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Jsou seznámeni s negativnímu dopady pů-

sobení člověka na životní prostředí. 

Informační a komunikační technologie – žáci by měli získat pozitivní vztah k výpočetní tech-

nice. Informační a komunikační technologie stále více pronikají do všech tradičních sektorů, 

prostupují občanskými a společenskými aktivitami a mohou pomoci řešit problémy v praxi i 

v činnostech, které člověk využívá v běžném osobním životě. 
 

Mezipředmětové vztahy: 

Do předmětu Český jazyk a literatura je začleněna celá vzdělávací oblast Estetické vzdělávání 

a prolínají se do něj převážně prvky předmětů - Občanská výchova,  Informatika a Psychologie 

prodeje. 

 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  
 

1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje 

Český jazyk 

1. Obecný výklad o jazyce 

Jazyk nástroj dorozumívání, spisovný jazyk, 

obecná čeština, nářečí. 

Jazykové příručky a jejich používání. 

1 
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- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

2. Slovní zásoba a její obohacování 

Tvoření slov, synonyma, homonyma. 

Antonyma. 

1 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

3. Slovní druhy 

Podstatná jména. 

Přídavná jména 

6 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

4. Pravopis 

Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky 

Vyjmenovaná slova 

11 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, po-

lemizovat) 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- je schopen sestavit a přednést krátký 

prostě sdělovací, administrativní a 

prakticky odborný projev 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů popíše vhodné společenské 

chování v dané situaci 

5. Ústní a písemné formy společenského styku 

Pozdrav, uvítání, oslovení, rozloučení 

Omluva, vyjádření nesouhlasu 

Blahopřání, vyjádření soustrasti 

Telefonický rozhovor 

Zásady slušného chování 

Psaní pohlednice a soukromý dopis 

Vyhledávání informací (orientace v jízdních řá-

dech, telefonních seznamech) 

Reprodukce textu 

Jednoduchá slohová práce 

5 

- rozumí obsahu textu 

- ví, kde je místní knihovna a co v ní 

může najít 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů  

- čte s porozuměním literární text 

Literatura 

1. Literární žánry 

Literární žánry ve vybraných dílech národní 

a světové literatury 

Četba a interpretace literárního textu  

2. Představitelé literárního období 1. polo-

viny 20. století 

4 

- prověřování získaných znalostí Pololetní písemné práce a jejich oprava 4 
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2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

Český jazyk 

1. Slovní zásoba a její obohacování 

Přísloví a rčení, jejich forma a význam 

 

1 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

2. Slovní druhy 

Zájmena 

Číslovky 

Slovesa 

3 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- vhodně se prezentuje 

 

 

3. Pravopis 

Psaní ú/ů 

Velká písmena ve jménech a názvech 

Psaní předložek s/z 

Psaní mne/mě, je/ě 

11 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje  

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- je schopen sestavit a přednést krátký 

prostě sdělovací, administrativní a 

prakticky odborný projev 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

4. Písemnosti potřebné v praktickém životě 

Inzerát, oznámení 

Zpráva 

4 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

5. Slohové prostředky v praktickém životě 

Popis a charakteristika 

Jednoduchý výtah, výpisky 

5 
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- vhodně se prezentuje 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, po-

lemizovat) 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně  

- je schopen sestavit a přednést krátký 

prostě sdělovací, administrativní a 

prakticky odborný projev 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

- rozumí obsahu textu 

- ví, kde je místní knihovna a co v ní 

může najít 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

- čte s porozuměním literární text 

Literatura 

1. Práce s literárním textem 

Ukázky z literárních děl národní a světové lite-

ratury 1. poloviny 20. století 

Četba a interpretace literárního textu 

 

4 

- prověřování získaných znalostí Pololetní práce a jejich oprava 4 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

Český jazyk 

1. Věta jednoduchá a souvětí 

Základní skladební dvojice 

Souvětí 

1 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

- vhodně se prezentuje 

2. Pravopis 

Shoda podmětu s přísudkem 

Interpunkce 

Vyjmenovaná slova 

Psaní je/ě 

Psaní ú/ů 

Psaní i/y 

Psaní velkých písmen  

Psaní s/z 

12 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje 

3. Písemnosti potřebné v praktickém životě 

Úřední dopis 

Inzerát 

Žádost 

4 

 



Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice                 ŠVP – Prodavač  

 32 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- je schopen sestavit a přednést krátký 

prostě sdělovací, administrativní a 

prakticky odborný projev 

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- řídí se zásadami správné výslovnosti 

- v písemném projevu uplatňuje zna-

losti českého pravopisu 

- v písemném i mluveném projevu vyu-

žívá poznatků z tvarosloví a skladby 

- používá adekvátní slovní zásoby 

včetně příslušné odborné terminologie 

- vhodně se prezentuje 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, po-

lemizovat) 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

- je schopen sestavit a přednést krátký 

prostě sdělovací, administrativní a 

prakticky odborný projev  

- zjišťuje jednoduché potřebné infor-

mace z dostupných informačních 

zdrojů 

4. Slohové prostředky v praktickém životě 

Jednoduchý výtah, výpisky 

Diskuse 

Odborný popis 

Získávání a zpracovávání informací z odbor-

ného textu 

5 

- rozumí obsahu textu 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

- čte s porozuměním literární  

- rozlišuje spisovný jazyk a obecnou 

češtinu 

- orientuje se v kulturní nabídce v místě 

školy a bydliště 

Literatura 

1. Práce s literárním textem 

Pestrost témat a žánrů ve vybraných dílech ná-

rodní a světové literatury 2. poloviny 20. století 

Četba a interpretace literárního textu 

2. Encyklopedie, další literatura dle zájmu 

žáků 

3. Kultura 

Kulturní instituce v regionu 

6 

- prověřování získaných znalostí Pololetní práce a jejich oprava 4 
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U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Občanská výchova  
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíl předmětu: 

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

formacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dyna-

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

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

Management Skills), které využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osob-

ním rozvoji, dalším vzdělávání a seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijí-

mat změny ve své profesní kariéře jako běžnou součást života. 

 

Naučit žáky rozumět základním pojmům, jako je demokracie, lidská práva, právní stát, svo-

boda, tolerance, etika, národ, extremismus, korupce, ne tyto pojmy definovat, ale vyjádřit vlast-

ními slovy jejich obsah, debatovat o nich a hodnotit jejich uplatňování v životě. Snažit se for-

movat postoje žáků, kladně ovlivňovat žebříček hodnot a učit žáky, že základem demokratic-

kého občanského přístupu k lidem je obyčejná lidská zdvořilost a slušnost. 

 

Přínos tématu k naplňování cílů rámcového vzdělávacího programu  

 

Téma Člověk a svět práce přispívá k naplňování cílů vzdělávání zejména rozvojem těchto kom-

petencí: 

 − identifikace a formulování vlastních priorit a cílů;  

− aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry;  

− přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování;  

− vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací;  

− komunikační dovednosti a sebeprezentace;  

− otevřenost vůči celoživotnímu učení.  

 

Uskutečňování tohoto cíle předpokládá:  

 

− vést žáka k osobní odpovědnosti za vlastní život; 

 − naučit žáka formulovat své profesní cíle, plánovat a cílevědomě vytvářet profesní kariéru     

podle svých potřeb a schopností;  

− motivovat žáka k celoživotnímu učení pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce a pro 

aktivní osobní i profesní rozvoj;  

− seznámit žáka s globalizovaným světem práce a rozvojem pracovních příležitostí;  

naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat informace o 

profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání;  
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− naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli; 

 − seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi zaměstnanců 

a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových právních předpisů; 

 − představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Občanský vzdělávací základ. Předmět je 

zaměřen na výchovu k demokratickému občanství, směřuje především k pozitivnímu ovlivňo-

vání hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými občany svého 

demokratického státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též 

pro veřejný zájem a prospěch. Žáci se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat 

si vlastní identitu, vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešit své finanční 

záležitosti.  

Požadavky stanovené pro oblasti všeobecného vzdělávání, kromě vzdělávání ekonomického, 

navazují na minimální doporučenou úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůr-

ných opatření v RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV), vřazenou do RVP ZV. Opatřením 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-28603/2016 s platností od 1. září 2016. 

Obsah kariérového vzdělávání je možné rozdělit do několika tematických okruhů: 

 

1.Individuální příprava na pracovní trh 

− sebereflexe ve vztahu k osobním profesním a vzdělávacím plánům, mimoškolním aktivitám, 

přístupu k učení a studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem i zdravotním předpokladům, 

vytvoření osobního portfolia dovedností i se zkušenostmi z informálního učení; 

− písemná i verbální prezentace v prostředí trhu práce 

– formy aktivního hledání práce, zpracování žádosti o zaměstnání, formy životopisů a motivač-

ních dopisů a jejich vytvoření, praktická příprava na jednání s potenciálním zaměstnavatelem, 

přijímací pohovor a výběrové řízení; 

− vyhledávání zaměstnání, informační zdroje a jejich vyhodnocení; 

− aktivní plánování a projektování profesní kariéry, dosahování cílů podle stanoveného plánu. 

 

2.Svět vzdělávání 

− význam celoživotního učení jako požadavku pro osobní růst a udržení konkurenceschopnosti 

a profesní restart; 

 − formální a neformální vzdělávací příležitosti, možnosti vzdělávání v zahraničí, návaznosti 

vzdělávání po absolvování střední školy, rekvalifikace; 

 − ověřené kariérové informace jako podmínka při rozhodování o profesních a vzdělávacích 

záměrech  

– informační zdroje, posuzování informací o vzdělávání, pracovních nabídkách, trhu práce.  

 

3.Svět práce 

− trh práce z hlediska globalizace i regionální ekonomiky, jeho ukazatele, všeobecné vývojové 

trendy, požadavky zaměstnavatelů;  

nové formy a podmínky práce, pracovní mobilita, možnosti zaměstnání v zahraničí; 

 − technologický rozvoj v činnostech lidské práce, základní charakteristiky pracovních činností;  

− pracovní uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání včetně alternativních mož             

ností;  

− zákoník práce, formy pracovního vztahu, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.  

 

4. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti 
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− služby kariérového poradenství;  

− zprostředkovatelské služby při hledání práce, pracovní agentury, služby úřadu práce.  

 

Jednotlivé tematické okruhy průřezového tématu Člověk a svět práce se začlení ve školním 

vzdělávacím programu do všeobecné i odborné složky. Kariérové vzdělávání není jednorázo-

vým tématem. Je třeba věnovat se této oblasti systematicky po celou dobu vzdělávání, a to nejen 

v rámci vyučovacího procesu, ale s využitím jiných aktivit.  

 

Výuka tematických okruhů musí být koncipována tak, aby měl žák praktické příležitosti k se-

bereflexi a objevování vlastního potenciálu, učil se řešit konkrétní situace, se kterými se může 

potkat na pracovním trhu, a pracoval s konkrétními kariérovými informacemi. Při výuce 42 lze 

využívat různé techniky, např. rolové hry, pracovní listy k sebepoznávání a vytváření osobního 

portfolia, simulační hry v rámci odborné praxe nebo odborného výcviku (ideálně v reálném 

pracovním prostředí), týmovou i individuální práci, besedy s podporou sociálních partnerů, pra-

covních agentur, úřadů práce, odborníků z praxe apod., exkurze ve firmách a organizacích se 

zaměřením na odborné činnosti, organizační strukturu, celkový provoz, práci s informacemi aj. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

a) schopnosti jednat odpovědně a žít čestně, 

b) oproštění se od předsudků v chování k lidem jiné víry, etnika a sociálního původu, 

c) dovednosti vážit si demokracie, svobody a tradic našeho národa, 

d) uznávání lidského života jako vysoké hodnoty, které je třeba si vážit a chránit ji, 

e) utváření slušného a odpovědného chování v souladu s morálními zásadami, 

f) hodnotné komunikaci v partnerském, pracovním, zájmovém životě. 

 

Metody výuky: 

Metody výuky – výklad, řízený rozhovor, besedy, diskuse o probíraných otázkách v rámci vý-

uky, řešení modelových kontroverzních situací (napadení člověka, dopravní nehoda, jednání 

s fiktivní firmou), vyhledávání odborných informací (využití a práce s výpočetní technikou, 

práce s tiskem, mediálními prostředky vůbec, umět vyhodnotit, rozebrat a kriticky posoudit po-

dávané informace). Důraz je kladen zejména na pochopení daného tématu, umět reálně posu-

zovat své schopnosti, uvědomit si dynamiku ekonomických a technologických změn v součas-

ném světě. 

 

Formy výuky: 

Výuka probíhá hromadně, v kolektivu, důraz se klade na individuální přístup. Výuka probíhá 

většinou ve třídě, dále formou besed. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení a slovního hodnocení. Krité-

ria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště 

Křenovice. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. Dále se 

hodnotí samostatné domácí práce a referáty týkající se problematiky aktuálních témat i aktivita 

žáků při vyučování. Důraz je rovněž  kladen na sebehodnocení, sebeposuzování a kolektivní 

hodnocení žáků. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: 
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Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci dokáží využívat ke svému učení různé informační zdroje, znát mož-

nosti dalšího vzdělávání. 

Kompetence k řešení problémů – žáci dovedou spolupracovat při řešení problémů s jinými 

lidmi, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci 

v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat při oficiálním jednání (např. při jed-

nání se zaměstnavatelem, na úřadech). 

Personální a sociální kompetence – žáci se učí přijímat radu i kritiku, ověřovat si získané po-

znatky, zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, adaptovat se na měnící se životní a pra-

covní podmínky a být připraveni řešit své sociální a ekonomické záležitosti. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci se učí dodržovat zákony, respektovat práva 

a osobnost druhých lidí, jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského cho-

vání, chápat význam životního prostředí pro člověka, uvědomovat si odpovědnost za vlastní 

život a uznávat tradice a hodnoty svého národa. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce 

v daném oboru a reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru. Žák 

zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci se učí pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komu-

nikačních technologií, komunikovat elektronickou poštou. 

Mediální kompetence – žák se učí pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na růz-

ných médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků infor-

mačních a komunikačních technologií. 

Finanční gramotnost – žák se orientuje v problematice peněz, cen a učí se odpovědně spravovat 

osobní (rodinný) rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na 

měnící se životní situace. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout 

názory druhých. 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou zásadní význam životního prostředí pro člověka, jsou 

seznámeni s negativními dopady působení člověka na životní prostředí (likvidace odpadů). 

Člověk a svět práce – žák umí pracovat s informacemi, dovede je získat, vyhodnotit a využít ve 

službách zaměstnanosti. Dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného zaměst-

navatele. Žák je připravován, aby dokázal teoretické znalosti aplikovat na aktuální situaci a byl 

schopen správně ji analyzovat a reagovat na ni. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vy-

skytujících se v praxi, ale i v činnostech, které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě 

(ekonomické otázky – trh a jeho fungování, zaměstnání a podnikání, daně a pojištění apod.). 

Mezipředmětové vztahy 

Do předmětu občanská výchova se prolínají převážně prvky předmětů – Český jazyk a literatura 

(Estetické vzdělávání), Informatika, Obchodní provoz a Odborný výcvik. 

Ve třetím ročníku v rámci předmětu Občanská výchova žáci navštěvují Úřad práce – získávají 

přehled o volných místech a možnostech uplatnění se v oboru. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- dokáže vysvětit pojem osobnost a 

zdůvodnit jedinečnost každého člo-

věka 

- dokáže objasnit, které okolnosti 

ovlivňují vývoj osobnosti  

- pomocí Eyseneckova systému klasifi-

kace osobnosti dokáže odhadnout 

svůj typ temperamentu 

- podle vlastního uvážení rozliší dobré 

a špatné vlastnosti 

- dokáže otevřeně diskutovat o problé-

mech násilí, šikany, kyberšikany jako 

o běžných jevech moderní společnosti 

- dovede aplikovat zásady slušného 

chování v běžných životních situa-

cích; uvede příklady sousedské po-

moci a spolupráce, lásky, přátelství a 

dalších hodnot; 

- popíše na základě pozorování lidí ko-

lem sebe a informací z masových mé-

dií, jaké je rozvrstvení české společ-

nosti z hlediska národnosti, nábožen-

ství a sociálního postavení; vysvětlí, 

proč sám sebe přiřazuje k určitému et-

niku (národu ...) nebo jiné skupině;  

- na konkrétních příkladech vysvětlí, z 

čeho může vzniknout napětí nebo 

konflikt mezi příslušníky většinové 

společnosti a příslušníky některé 

z menšin; 

- definuje základní pojmy z multikul-

turní terminologie( národ, etnikum, 

rasa, rasismus, xenofobie..) 

- otevřeně diskutuje o životě v multi-

kulturní společnosti tj. s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin  

- uvede klady a zápory soužití s mino-

ritními skupinami v ČR 

- dokáže uplatňovat svá práva a respek-

tovat  práva kulturu a zvyky jiných 

národů a etnik 

- objasní, jak se mají řešit konflikty 

mezi vrstevníky a žáky, co se rozumí 

1. Člověk v lidském společenství (RVP) 

 

a) Člověk jako osobnosti 

- Tělesná a duševní stránka osob-

nosti 

- Temperament, charakter, schop-

nosti, zásady slušného chování 

- Člověk ve společnosti 

 

b) Multikulturalita 

- Majority, minority v ČR 

- Mezilidské vztahy 

- Různost lidí, rasy a etnické sku-

piny 

- Násilí, arogance,šikana, pre-

vence a ochrana proti nim 

 

c) Člověk a  

- Manželství, vztah muž a žena 

- Význam, funkce rodiny  

- Krize rodiny, rozvodovost 

- Náhradní rodinná péče 

    

d) Člověk a životní styl 

- Základní životní potřeby, žebří-

ček hodnot 

- Drogy - prevence, legislativa, 

média, reklama 

- Kyberšikana – projevy a ná-

sledky 

       

 

 

 

e) Člověk a jeho okolí  

- Péče o kulturní dědictví 

(hmotné, duchovní, tradice, 

zvyky) 

- Životní prostředí 

 

- Aktivní život v obci 

- Projekty zaměřené na ochranu 

kulturního dědictví 

- Vliv počasí a podnebí na udr-

žení a rozvoj života na Zemi 

 

32 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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šikanou a vandalismem a jaké mají 

tyto jevy důsledky; 

- napíše hlavní funkce rodiny 

- diskutuje s ostatními o důležitosti a 

významu rodiny pro jednotlivce i spo-

lečnost 

- uvede, jaká práva a povinnosti pro 

něho vyplývají    z jeho role v rodině, 

škole, na pracovišti, 

- na příkladech objasní, jak může jedi-

nec přispět  k pozitivní atmosféře 

v rodině 

- pokusí se vyjádřit vlastními slovy dů-

vody krize, která může  rodině nastat 

- definuje základní životní potřeby 

(např. denní režim, životospráva, od-

počinek) 

- podle svého uvážení seřadí žebříček 

svých potřeb a hodnot a popíše jejich 

důležitost v běžném životě 

- definuje pojem droga 

- pokusí se vlastními slovy na základě 

pozorování lidí kolem sebe uvést pří-

činy vzniku závislosti 

- je schopen rozeznat zcela zřejmé kon-

krétní příklady ovlivňování veřejnosti 

(např. v médiích, v reklamě, v poli-

tice…); 

- popíše postupy vhodného jednání, 

stane-li se svědkem nebo obětí krimi-

nálního jednání (šikana, lichva, násilí, 

vydírání…); 

- zdůvodní důležitost a  podílí se na ak-

tivním životě v obci 

- ocení důležitost památek, zvyků a tra-

dic ve své obci, městě, regionu 

- podporuje projekty a názory na 

ochranu kulturního dědictví 

- kritizuje vandalské chování,aktivně se 

podílí na jeho zmírnění popř. vymi-

zení 

- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tíživé sociální situaci; 

- definuje základní pojmy k tématu ži-

votního prostředí a jeho ochrany 

- uvede příklady kladných a záporných 

vlivů člověka na životní prostředí 

- na základě pozorování uvede význam 

vlivu počasí a podnebí na rozvoj a 

udržení života na Zemi 
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- uvede příklady vhodného chování a 

pomoci na ochranu životního pro-

středí 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- definuje pojem stát, určí základní 

znaky státu 

- popíše státní symboly; 

- uvede základní zásady a principy, na 

nichž je založena demokracie; 

- uvede, k čemu je pro občana dnešní 

doby prospěšný demokratický stát a 

jaké má ke svému státu občan povin-

nosti; 

- uvede příklady jednání, které demo-

kracii ohrožuje (sobectví, korupce, 

kriminalita, násilí, neodpovědnost…) 

- v konkrétních příkladech ze života 

rozliší pozitivní jednání (tj. jednání, 

které je v souladu s občanskými 

ctnostmi a etikou), od špatného - ne-

demokratického jednání; 

- uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují 

svobodné volby a proč se jich mají 

lidé zúčastnit; popíše, podle čeho se 

může občan orientovat, když zvažuje 

nabídku politických stran; 

- uvede konkrétní příklad pozitivní ob-

čanské angažovanosti; 

- je schopen rozeznat zcela zřejmé kon-

krétní příklady ovlivňování veřejnosti 

(např. v médiích, v reklamě, v poli-

tice…); 

2. Člověk jako občan (RVP) 

 

a) Člověk v demokratickém a právním státě 

- Stát - charakteristika, uspořádání, znaky a  

principy, státní symboly 

- Demokracie - vznik, význam, práva, po-

vinnosti 

- Volby - volby, volební systém, politické 

strany, současná politická situace v zemi 

- Naši prezidenti 

- Významné osobnosti českých dějin  

- Masmédia a jejich vliv na vnímání je-

dince 

 

12 

- vysvětlí význam a funkce právního 

řádu 

- vyjmenuje orgány právní ochrany 

- popíše, čím se zabývá policie, soudy,  

advokacie a notářství; 

- uvede, kdy je člověk způsobilý 

k právním úkonům a má trestní odpo-

vědnost; 

- uvede příklady protiprávního jednání 

a překročení právních a společen-

ských norem 

3. Člověk a právo (RVP) 

 

a) Právní stát 

- Právní řád 

- Trestní odpovědnost 

- Orgány právní ochrany-policie, 

státní zastupitelství, soudy, 

správní orgány 

- Kriminalita - tresty, trestní odpo-

vědnost mladistvých, kriminalita 

mladistvých  

 

 

20 

 

11 
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- vysvětlí rozdíl mezi mezi přestupkem 

a trestným činem 

- dokáže vyjmenovat účastníky soud-

ního řízení 

- rozliší a uvede příklady asociálního a 

antisociálního chování 

- na příkladech ze svého okolí uvede 

příklady protiprávního jednání 

- vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi 

a rodiči, mezi manželi; dovede v této 

oblasti práva vyhledat informace a 

pomoc při řešení konkrétního pro-

blému; 

- uvede možné příčiny konfliktů v ro-

dině 

- vyjmenuje právní a morální důsledky 

rozvodu 

- dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v 

tíživé sociální situaci; 

- vyjmenuje některé mezinárodní orga-

nizace týkající se ochrany dětí 

- zaujme a stanovisko k některým pro-

jektům, které se zabývají ochranou a 

podporou dětí v rozvojových zemích 

- uvede možné způsoby řešení a po-

moci dětem v rozvojových zemích 

 

b) Člověk v rodině 

- Význam manželství 

- Vztahy v rodině 

- Domácí násilí, konflikty, ná-

sledky rozvodu 

- Mezinárodní organizace - 

ochrana dětí 

- Způsoby řešení, pomoci dětem 

v rozvojových zemích 

 

 

9 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- dovede najít ČR na mapě světa a Ev-

ropy, 

- podle mapy popíše její polohu a vy-

jmenuje sousední státy; 

- popíše, proč existuje EU a jaké povin-

nosti a výhody z členství v EU plynou 

našim občanům; 

- uvede příklady některých mezinárod-

ních organizací, s nimiž ČR spolupra-

cuje, posoudí jejich význam a výhody 

pro ČR a celý svět 

- popíše výhody spolupráce mezi státy 

- uvede hlavní problémy dnešního 

světa (globální problémy), lokalizuje 

na mapě aktuální ohniska napětí ve 

světě; 

5. Česká republika, Evropa a Svět (RVP) 

 

 

a) ČR x Svět, Evropa 

- Sousední státy ČR 

- EU 

- Evropská integrace, EU a její význam  

 

 

 

b) Globalizace, Globální  problémy, 

       Problémy soudobého světa 

 

c) Náboženství, Víra, Církev x Sekty 

 

9 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 
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- uvede příklady velmocí, zemí vyspě-

lých, rozvojových a zemí velmi 

chudých (včetně lokalizace na mapě); 

- na příkladech z hospodářství, kulturní 

sféry nebo politiky popíše, čemu se 

říká globalizace; 

- uvede příklady některých projevů glo-

balizace, porovná jejich klady a zá-

pory 

- popíše specifika některých nábožen-

ství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR a 

Evropy; 

- vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 

některé náboženské sekty nebo a ná-

boženská nesnášenlivost; 

- na základě pozorování života kolem 

sebe a informací z médií uvede pří-

klady porušování genderové rovnosti 

(rovnosti mužů a žen); 

- na příkladu (z médií nebo z jiných 

zdrojů) vysvětlí, jakých metod použí-

vají teroristé a za jakým účelem; 

- vysvětlí, proč je třeba zobrazení 

světa, událostí a lidí v médiích přijí-

mat kriticky; 

- s pomocí dokumentu ,,Základní lis-

tiny práv a svobod,, definuje základní 

pojmy vztahující se k tématu 

- uvede základní lidská práva, která 

jsou zakotvena v českých zákonech – 

včetně práv dětí, popíše, kam se obrá-

tit, když jsou lidská práva ohrožena; 

- uvede příklady extremismu, např. na 

základě mediálního zpravodajství 

nebo pozorováním jednání lidí kolem 

sebe; 

- vysvětlí, proč jsou extremistické ná-

zory a jednání nebezpečné; 

- vyjmenuje některé mimořádné situace 

a uvede, co je pro ně typické 

- vyjmenuje zásady, které je třeba dodr-

žovat a zachovávat při vyhlášení nej-

vyššího stupně povodňové aktivity, 

silné bouře, požáru apod. 

- vyjmenuje důležitá telefonní čísla, na 

která se člověk v tísni může obrátit 

- vysvětlí a vyjmenuje příklady předlé-

kařské první pomoci 

- popíše na jednotlivých příkladech po-

stupy při poskytování první pomoci 

2. Člověk jako občan  (RVP) 

 

 

a) Lidská práva v ČR i ve Světě 

- Deklarace lidských práv 

- Rasismus, Násilí, Xenofobie 

 

b) Ochrana člověka za mimořádných situ-

ací 

- Živelné pohromy, havárie 

- Vliv životního prostředí 

- Tísňové linky, IZS 

- První pomoc a její zásady 

6 

 

 

4 

 

 

 

2 

- sestaví rozpočet jednotlivce a domác-

nosti, 

4. Člověk a hospodářství (RVP) 

 

17 
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- rozliší pravidelné a nepravidelné pří-

jmy a výdaje, navrhne jak řešit schod-

kový rozpočet a jak naložit s přebyt-

kovým rozpočtem; 

- navrhne způsoby, jak využít volné fi-

nanční prostředky, vybere nejvýhod-

nější produkt pro investování volných 

finančních prostředků; 

- vybere nejvýhodnější úvěrový pro-

dukt s ohledem na své potřeby a zdů-

vodní svou volbu,  

- vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení, 

posoudí výši úrokových sazeb a na 

příkladu ukáže rozdíl mezi úrokovou 

sazbou a RPSN (roční procentní sa-

zba nákladů); 

- dovede z textu smlouvy (např. o 

koupi zboží, cestovním zájezdu, po-

jištění, půjčce) zjistit, jaké mu z ní 

vyplývají povinnosti a práva a jaké 

jsou důsledky neznalosti smlouvy, a 

to včetně jejích všeobecných podmí-

nek; 

- na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat 

práva spotřebitele; 

- dovede reklamovat koupené zboží 

nebo služby; 

- stanoví cenu jako součet nákladů, 

zisku a DPH a vysvětlí, jak se cena 

liší podle zákazníků, místa, období…; 

- rozpozná běžné cenové triky (cena 

bez DPH…) a klamavé nabídky; 

- dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnava-

tele a úřad práce, prezentovat své pra-

covní dovednosti a zkušenosti; 

- popíše, co má obsahovat pracovní 

smlouva; 

- dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech; 

- dovede si zřídit peněžní účet a sleduje 

pohyb peněz na svém účtu;  

- používá nejběžnější platební nástroje, 

smění peníze za použití kursovní 

lístku; 

- vysvětlí podstatu inflace a její dů-

sledky na příjmy obyvatelstva, vklady 

a úvěry, dlouhodobé finanční pláno-

vání a uvede příklady, jak se důsled-

kům inflace bránit; 

- dovede zjistit, jaké služby poskytuje 

konkrétní peněžní ústav (banka, 

 

 

 

f) Člověk a svět práce 

 

 

- Pracovní úraz 

- Pracovní uplatnění 

- Hledání zaměstnání, Úřad práce 

- Profesní životopis 

- Kvalita práce 

- Přijímací pohovor 

- Pracovní smlouva, pracovní 

doba, dovolená 

- Povinnosti zaměstnavatele, za-

městnance 

- Ukončení pracovního poměru 

- Mzda, srážky ze mzdy 

- Sociální a zdravotní pojištění 

- Dovolená 

- Nezaměstnanost 

- Příjmy a výdaje domácnosti, re-

zerva 

- Finanční půjčka, rizika zadlu-

žení 

- Bankovní účet, platby 

- Pojištění majetku a osob 

- Rekvalifikace a další vzdělávání 

- Záruční doba a reklamace 

- Daně 

 

 

 

 

17 
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pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda konkrétní 

služby jsou pro něho vhodné (např. 

půjčka), nebo nutné a výhodné; 

- dovede si zkontrolovat, zda jeho 

mzda a pracovní zařazení odpovídají 

pracovní smlouvě a jiným písemně 

dohodnutým podmínkám; 

- vysvětlí, proč občané platí daně, soci-

ální a zdravotní pojištění. 
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U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Matematika 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíl předmětu: 

Obecným cílem matematiky je výchova přemýšlivého člověka, který získá pozitivní postoj 

k matematickému vzdělávání, který bude umět používat matematiku v různých životních situ-

acích (v odborné složce vzdělávání, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase 

apod.), a především člověka, který získá motivaci k celoživotnímu vzdělávání. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Matematické vzdělávání. Žáci si osvojují 

dovednosti numericky počítat, používat a převádět jednotky, jsou vedeni k využívání různých 

zdrojů informací, které jsou stěžejní pro výkon povolání (odborná literatura, internet), dále 

k dovednosti orientovat se v matematickém textu, porozumět zadání matematické úlohy, kri-

ticky vyhodnotit informace získané z grafů, tabulek a diagramů. Matematické vzdělávání smě-

řuje k rozvoji logického myšlení, formuje žádoucí vlastnosti, jako je vytrvalost, důslednost, 

kritičnost, sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost plnit úkoly. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

a) rozvoji základních myšlenkových operací žáků, jejich paměti a schopnosti koncentrace, 

b) zodpovědnému, cílevědomému, soustředěnému, vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové 

i samostatné práci, 

c) vytváření odpovědného přístupu k plnění povinností a k respektování stanovených pravidel, 

d) umění správně odhadovat své možností a schopnosti, 

e) přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování, 

f) utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami a pravidly 

společenského chování. 

 

Metody a formy výuky: 

Při výuce matematiky je většinou volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená 

s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky, práce s odborným textem, výukovými 

programy, vyhledáváním odborných informací a s využitím problémové metody. Nové po-

znatky si žák upevňuje aplikací praktických úkolů, které jsou tématicky vybírány podle učeb-

ního oboru a neustálým procvičováním a opakováním úkonů si upevňuje získané vědomosti. 

 

 

 

Formy výuky: 
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Převládající formou výuky je hromadná a skupinová výuka s uplatněním individuálního pří-

stupu k žákům. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení a slovního hodnocení. Krité-

ria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště 

Křenovice. Žáci jsou v průběhu každého pololetí hodnoceni formou krátkých učitelských testů 

úzce zaměřených k učivu, ústním zkoušením u tabule a závěrečnou pololetní písemnou prací 

v rozsahu 1 vyučovací hodiny a jejím následným rozborem v tomtéž rozsahu. Hodnotí se pří-

stup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí kriticky hodnotit výsledky své práce. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

umí vyhledávat a zpracovávat informace. 

Kompetence k řešení problémů – žáci dovedou získat informace potřebné k řešení problému 

buď sami nebo s vedením jiných lidí a dovedou navrhnout způsob řešení. 

Personální a sociální kompetence – žáci se učí přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, být 

finančně gramotní. 

Matematické kompetence – žáci se učí správně používat a převádět běžné jednotky, používat 

pojmy, číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy apod.), provádět reálný odhad 

výsledku řešení dané úlohy, rozpoznat základní tvary předmětů a jejich vzájemnou polohu v ro-

vině i prostoru a aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situa-

cích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií. 

Finanční gramotnost – žáci se dokáží orientovat v peněžních jednotkách podle kurzovního 

lístku. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka matematiky posiluje sebevědomí, sebeodpovědnost, 

učí žáky přijímat kompromisy, kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní studijní a 

pracovní výsledky. 

Člověk a životní prostředí – vhodně zvolenými slovními úlohami lze žáky upozornit na pro-

blémy týkající se životního prostředí. Při práci s daty žáci zpracovávají informace, které se tý-

kají změn životního prostředí. 

Člověk a svět práce – výuka matematiky vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti, posiluje 

vlastnosti: důslednost, důkladnost, přesnost, odpovědnost.  

Informační a komunikační technologie – při výuce matematiky žáci zpracovávají tabulky a 

grafy pomocí výpočetní techniky. Podklady pro zpracování dat získávají z internetu. 
 

Mezipředmětové vztahy 

Plán učiva je nezbytné koordinovat s ostatními předměty: s Informatikou, Obchodními počty a 

Odborným výcvikem. 
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- používá různé zápisy racionálního 

čísla; 

- provádí aritmetické operace se 

zlomky a desetinnými čísly; 

- zaokrouhlí desetinné číslo; 

- znázorní reálné číslo na číselné ose; 

- určí druhou mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru 

 

1. Operace s reálnými čísly 

Čísla a číslice 

Pojem desetinného čísla 

Číselná osa 

Zaokrouhlování 

Početní operace s čísly 

Pojem zlomku 

Zlomky a desetinná čísla, převádění 

Výpočet části z celku 

Kladná a záporná čísla. Zápis záporného čísla 

Řešení slovních úloh se zaměřením na praxi, po-

užívání kalkulátoru 

Druhá mocnina a odmocnina 

12 

- používá a převádí jednotky délky, 

hmotnosti a času 

 

2. Jednotky měření a jejich převádění 

Jednotky mezinárodní měrové soustavy 

Jednotky délky, hmotnosti, času 

Převádění jednotek 

8 

- používá a převádí peněžní jednotky 

podle kurzovního lístku  

3. Peněžní jednotky 

Vzájemné převody peněžních jednotek 

2 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- určí hodnotu výrazu; 

4. Výrazy a jejich úpravy 

Číselné výrazy 

Hodnota výrazu 

4 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- používá různé zápisy racionálního 

čísla; 

- provádí aritmetické operace se 

zlomky a desetinnými čísly; 

- zaokrouhlí desetinné číslo; 

- znázorní reálné číslo na číselné ose; 

- určí druhou mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru 

- používá a převádí jednotky délky, 

hmotnosti, obsahu, objemu, času a 

rychlosti 

- používá a převádí peněžní jednotky 

5. Opakování, kontrolní práce 

 

6 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 1. Opakování učiva z prvního ročníku 

 

3 
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- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- řeší praktické úkoly s využitím pro-

centového počtu 

- stanoví cenu jako součást nákladů, 

zisku a DPH 

2. Procentový počet 

Základní pojmy 

Výpočet 1% z celku 

Výpočet procentové části, základu, počtu pro-

cent 

Řešení jednoduchých slovních úloh z praxe 

7 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- určí hodnotu výrazu; 

- upravuje jednoduché výrazy; 

 

3. Výrazy a jejich úpravy 

Číselné výrazy 

Výrazy s proměnou 

Dosazování čísel do výrazů s proměnou 

Hodnota výrazu 

Úpravy výrazů 

5 

- vysvětlí a použije data vyjádřená v di-

agramech, grafech a tabulkách; 

4. Grafy a diagramy 

Pojem grafu a diagramu 

Práce s daty v tabulkách 

5 

- využívá polohové a metrické vlast-

nosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a problémů; 

- sestrojí trojúhelník, různé druhy rov-

noběžníků a lichoběžník z daných 

prvků a určí jejich obvod a obsah; 

- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice; 

- určí vzájemnou polohu bodů, přímek 

a rovin 

5. Planimetrie 

Základní pojmy z planimetrie 

Úhel a jeho velikost 

Rovinné obrazce, vlastnosti, rozdělení 

Obvody a obsahy rovinných obrazců 

Příklady z praxe zaměřené na výpočet obvodů a 

obsahů 

 

 

 

6 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- řeší praktické úkoly s využitím pro-

centového počtu; 

- určí hodnotu výrazu; 

- upravuje jednoduché výrazy; 

- využívá polohové a metrické vlast-

nosti základních rovinných útvarů při 

řešení úloh a problémů; 

- sestrojí trojúhelník a lichoběžník z da-

ných prvků a určí jejich obvod a ob-

sah; 

- určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice; 

- určí vzájemnou polohu bodů, přímek 

a rovin; 

- vysvětlí a použije data vyjádřená v di-

agramech, grafech a tabulkách; 

6. Opakování, kontrolní práce 6 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

1. Opakování učiva 

 

 

3 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- řeší jednoduché lineární rovnice o 

jedné neznámé; 

 

2. Řešení lineárních rovnic 

Rovnost, rovnice 

Řešení jednoduchých lineárních rovnic 

Jednoduché slovní úlohy zaměřené na praxi ře-

šené pomocí rovnic 

6 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- rozliší graf přímé a nepřímé úměr-

nosti, posoudí, kdy funkce roste nebo 

klesá 

- používá trojčlenku; 

3. Úměrnost, úměra 

Úměra 

Slovní úlohy řešené úměrou 

Přímá a nepřímá úměrnost 

Trojčlenka 

5 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- řeší praktické úlohy s využitím pro-

centového počtu; 

- provádí jednoduché úrokování; 

4. Procentový počet 

Řešení jednoduchých slovních úloh z praxe 

Jednoduché úrokování 

 

5 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- rozlišuje základní tělesa a určí povrch 

a objem krychle, kvádru a válce; 

5. Výpočet povrchů a objemů těles 

Základní pojmy 

Základní geometrická tělesa, vlastnosti 

Výpočet povrchu a objemu těles 

Jednoduché příklady z odborné praxe zaměřené 

na výpočty povrchů a objemů těles 

7 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- řeší praktické úlohy s využitím pro-

centového počtu; 

- provádí jednoduché úrokování; 

- řeší jednoduché lineární rovnice o 

jedné neznámé 

- rozliší graf přímé a nepřímé úměr-

nosti, posoudí, kdy funkce roste nebo 

klesá; 

- rozlišuje základní tělesa a určí povrch 

a objem krychle, kvádru a válce; 

 

6. Opakování, kontrolní práce 6 
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U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Tělesná výchova 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  6 (2-2-2), celkem 192 (64-64-64) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíl předmětu: 

Získat kladný vztah ke zdravému způsobu života a pocit radosti z provádění tělesné činnosti. 

Vést žáky k dosažení sportovní a pohybové gramotnosti. Vychovávat a směrovat žáky k celo-

životnímu provádění pohybových aktivit a rozvoji pozitivních vlastností osobnosti. Uvědomit 

si vliv různých pracovních podmínek na svůj organizmus a důležitost kompenzačních aktivit. 

Prohlubovat hygienické a zdravotní zásady a návyky, reagovat v situacích ohrožení, zvládnout 

základy první pomoci. Naučit je začleňovat pohybové aktivity do svého denního režimu jako 

zcela přirozenou a nezbytnou součást zdravého životního stylu moderního člověka. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání pro zdraví. V tělesné vý-

chově jsou žáci vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností a ke kompenzování ne-

gativních vlivů způsobu života. Obsahem výuky tělesné výchovy je teoretická a praktická prů-

prava a nácvik vybraných atletických disciplín, sportovních a míčových her, sportovní gym-

nastiky, úpolů, lyžování a turistiky. Součástí jsou pohybové a drobné hry spolu s kondičními, 

protahovacími, vyrovnávacími, relaxačními, pořadovými cvičeními. Důraz je kladen na dodr-

žování zásad bezpečnosti, péče a ochrany zdraví. V rámci sportovní činnosti se žák učí řešit 

stresové a konfliktní situace. 

 

Vzdělávání směřuje k: 

a) rozvoji tělesných i duševních schopností a dovedností žáka 

b) přijímání odpovědnosti žáků za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění pro-

hloubení a rozšíření vědomostí žáků o světě, který je obklopuje 

c) správnému odhadu žáků v rámci svých schopností a možností a respektování možností a 

schopností jiných lidí 

d) utváření slušného a odpovědného chování žáků v souladu s morálními zásadami a pravidly 

společenského chování 

 

Metody výuky: 

Základem výuky je vzájemná spolupráce a respektování učitele a žáka, používání demonstrač-

ních a výkladových metod. Nácvik probíhá od jednoduššího ke složitějšímu, důraz je kladen na 

bezpečnost a dodržování hygienických norem. Výuka probíhá formou individualizovaného i 

skupinového učení.  
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Formy výuky: 

Základní formou výuky je hromadná a skupinová, dále cvičení ve dvojicích a individuální cvi-

čení. Velmi důležitý je individuální přístup. Zdůrazňuje se soutěživost a hravost. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení a klasifikace žáků je chápána jako součást výchovného působení vytváření vztahu 

k tělesné výchově a sportu jako celoživotní potřebě. Žák je hodnocen za svůj výkon, za změnu 

ve vlastním výkonu nebo dovednosti, za zvládnutí konkrétního dílčího úkolu, za zájem o těles-

nou výchovu a sport. Dále především za snahu, aktivitu a vztah k pohybu, za dodržování cvi-

čebních a hygienických podmínek. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a rozvoji pohybových schopností, sle-

dují a hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímají hodnocení výsledků svého 

učení ze strany jiných lidí. 

Komunikativní kompetence – žáci jsou schopni vhodně se vyjadřovat k probraným komunikač-

ním situacím, jsou schopni vyjádřit svůj názor. 

Personální a sociální kompetence – žáci jsou schopni reálně posuzovat své fyzické a duševní 

možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – chápou význam životního prostředí pro člověka. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni sledovat sportovní informace, zpracovávat je a v pří-

padě potřeby kriticky vnímat sdělení z dostupných médií – televize, tisk, internet. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci si uvědomují, že výuka tělesné výchovy rozšiřuje 

jejich celkový rozhled a napomáhá rozvoji jejich osobnosti. 

Člověk a životní prostředí – žáci si osvojují zásady zdravého životního stylu a uvědomují si 

odpovědnost za své zdraví. 

Člověk a svět práce – žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, 

význam vzdělání a celoživotního učení pro život a další motivaci k aktivnímu pracovnímu ži-

votu a k úspěšné kariéře.  

Informační a komunikační technologie – žáci jsou vedeni ke schopnosti vyhledat informace ze 

světa sportu a zajímat se o jeho dění. 
 

Mezipředmětové vztahy: 

Do předmětu Tělesná výchova se prolínají převážně prvky předmětů - Matematika, Občanská 

výchova, Informatika a Odborný výcvik. 

 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

1. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 
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Žák: 

- objasní na příkladech, jak životní pro-

středí ovlivňuje zdraví lidí; 

- vysvětlí stručně, co se myslí označe-

ním „zdravý životní styl“; 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- uvede hlavní zásady zdravé výživy a 

příklady jejích alternativních směrů; 

- objasní důsledky sociálně patologic-

kých závislostí na život jednotlivce, 

rodiny a společnosti a vysvětlí, jak ak-

tivně chránit své zdraví; 

- dovede v konkrétních informacích po-

skytovaných médii, včetně reklamy, 

rozpoznat způsoby ovlivňování a ma-

nipulace; 

- popíše úlohu státu a místní samo-

správy při ochraně zdraví a života 

obyvatel; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

racionálně reagovat v situacích osob-

ního ohrožení a za mimořádných udá-

lostí; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

1. Péče o zdraví 

Zdraví: 

- BOZP 

- činitelé ovlivňující zdraví : životní prostředí, 

životní styl, pracovní podmínky, pohybové 

aktivity, výživa a stravovací návyky, rizikové 

chování 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti, rizikové 

faktory poškozující zdraví 

- prevence úrazů, nemocí a rizik ohrožujících 

zdraví 

 

4 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybových čin-

ností a interpretovat je; 

2. Teoretické poznatky 

- výstroj, výzbroj, údržba 

2 

- provádí vhodná cvičení ke korekci 

svého zdravotního oslabení a dokáže 

rozlišit vhodné a nevhodné pohybové 

činnosti vzhledem ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení; 

- vyhýbá se činnostem, které jsou kon-

traindikací zdravotního oslabení; 

3. Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle druhu osla-

bení 

- kontraindikované pohybové aktivity 

 

 

4 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku;  

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

4. Pohybové dovednosti 

- cvičení protahovací a napínací 

- cvičení obratnosti a rychlosti, koordinační 

cvičení 

- cvičení kompenzační, relaxační, dechová 

- vyrovnávací cvičení pro správné držení těla 

- cvičení s náčiním (švihadla, míče, tyče) 

- cvičení s využitím nářadí (lavičky, bedny, 

žebřiny) 

 

6 
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- ovládá kompenzační cvičení k regene-

raci tělesných a duševních sil, i vzhle-

dem k požadavkům budoucího povo-

lání; uplatňuje osvojené způsoby rela-

xace; 

- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti; 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- dovede připravit prostředky k pláno-

vaným pohybovým činnostem; 

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- je schopen sladit při cvičení pohyb 

s hudbou, provádí jednoduché pohy-

bové vazby a hudebně pohybové 

cviky; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

5. Gymnastika a tance 

- přeskoky 

- kruhy  

- rytmická gymnastika – cvičení s hudbou 

- základy tanců  

 

10 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

6. Úpoly 

- přetahy, přetlaky 

4 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

7. Lehká atletika 

- běhy, sprinty 

- běh terénem 

- hody 

 

10 

- volí sportovní vybavení (výstroj a vý-

zbroj) odpovídající příslušné činnosti 

a okolním podmínkám (klimatickým, 

zařízení, hygieně, bezpečnosti) a do-

vede je udržovat a ošetřovat; 

8. Pohybové – sportovní hry 

- košíková 

- kopaná 

- házená 

- florbal 

16 
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- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- ovládá základní herní činnosti jednot-

livce a participuje na týmovém her-

ním výkonu družstva; 

- dodržuje zásady jednání fair play, roz-

lišuje nesportovní jednání; 

- badminton 

- softbal 

- rozhodování 

 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

9. Lyžování 

- seznámení s elementárními prvky lyžování; 

- sjezdový a běžecký výcvik, pobyt na horách; 

- BOZP 

 

8 

 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- objasní na příkladech, jak životní pro-

středí ovlivňuje zdraví lidí; 

- vysvětlí stručně, co se myslí označe-

ním „zdravý životní styl“; 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- uvede hlavní zásady zdravé výživy a 

příklady jejích alternativních směrů; 

- objasní důsledky sociálně patologic-

kých závislostí na život jednotlivce, 

rodiny a společnosti a vysvětlí, jak ak-

tivně chránit své zdraví; 

- dovede v konkrétních informacích po-

skytovaných médii, včetně reklamy, 

rozpoznat způsoby ovlivňování a ma-

nipulace; 

- popíše úlohu státu a místní samo-

správy při ochraně zdraví a života 

obyvatel; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

racionálně reagovat v situacích 

1. Péče o zdraví 

 

První pomoc : 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- činitelé ovlivňující zdraví 

- životní styl , životní podmínky 

- pohybové aktivity 

- výživa a stravovací návyky 

- rizikové chování  

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti 

- rizikové faktory poškozující zdraví 

 

4 
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osobního ohrožení a za mimořádných 

událostí; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybových čin-

ností a interpretovat je; 

 

2. Teoretické poznatky 

- hygiena a bezpečnost při pohybových činnos-

tech, vhodné oblečení – cvičební úbor a 

obutí, záchrana a dopomoc, zásady chování a 

jednání v různém prostředí 

2 

- provádí vhodná cvičení ke korekci 

svého zdravotního oslabení a dokáže 

rozlišit vhodné a nevhodné pohybové 

činnosti vzhledem ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení; 

- vyhýbá se činnostem, které jsou kon-

traindikací zdravotního oslabení; 

3. Zdravotní tělesná výchova 

- kontraindikované pohybové aktivity 

 

4 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku;  

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- ovládá kompenzační cvičení k regene-

raci tělesných a duševních sil, i vzhle-

dem k požadavkům budoucího povo-

lání; uplatňuje osvojené způsoby rela-

xace; 

- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti; 

4. Pohybové dovednosti 

- cvičení protahovací a napínací 

- cvičení obratnosti a rychlosti, koordinační 

cvičení 

- cvičení kompenzační, relaxační, dechová 

- vyrovnávací cvičení pro správné držení těla 

- cvičení s náčiním (švihadla, míče, tyče) 

- cvičení s využitím nářadí (lavičky, bedny, 

žebřiny) 

 

6 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- dovede připravit prostředky k pláno-

vaným pohybovým činnostem; 

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- je schopen sladit při cvičení pohyb 

s hudbou, provádí jednoduché 

5. Gymnastika a tance 

- přeskoky  

- hrazda  

- kruhy  

- rytmická gymnastika – cvičení s hudbou 

- základy tanců 

 

10 



Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice                 ŠVP – Prodavač  

 55 

pohybové vazby a hudebně pohybové 

cviky; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

6. Úpoly 

- drobné úpolové hry, přetahy, přetlaky; 

- zápas; 

4 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

7. Lehká atletika 

- běhy, sprinty 

- běh terénem 

- hody 

 

10 

- volí sportovní vybavení (výstroj a vý-

zbroj) odpovídající příslušné činnosti 

a okolním podmínkám (klimatickým, 

zařízení, hygieně, bezpečnosti) a do-

vede je udržovat a ošetřovat; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- ovládá základní herní činnosti jednot-

livce a participuje na týmovém her-

ním výkonu družstva; 

- dodržuje zásady jednání fair play, roz-

lišuje nesportovní jednání; 

8. Pohybové – sportovní hry 

- košíková 

- kopaná 

- házená 

- florbal 

- badminton 

- rozhodování 

 

16 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

9. Lyžování 

- seznámení s elementárními prvky lyžování 

- běžecký výcvik 

 

 

2 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

10. Turistika a pobyt v přírodě 

- pěší turistika 

6 
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- volí sportovní vybavení (výstroj a vý-

zbroj) odpovídající příslušné činnosti 

a okolním podmínkám (klimatickým, 

zařízení, hygieně, bezpečnosti) a do-

vede je udržovat a ošetřovat; 

- uvede zásady ekologického a bezpeč-

ného chování v přírodě a při různých 

formách turistiky; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

- pohybové aktivity v přírodním prostředí 

- orientace v terénu dle mapy  

- orientace v terénu dle přírodních úkazů 

- ekologické chování v přírodě 

 

 

 

3. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- objasní na příkladech, jak životní pro-

středí ovlivňuje zdraví lidí; 

- vysvětlí stručně, co se myslí označe-

ním „zdravý životní styl“; 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- uvede hlavní zásady zdravé výživy a 

příklady jejích alternativních směrů; 

- objasní důsledky sociálně patologic-

kých závislostí na život jednotlivce, 

rodiny a společnosti a vysvětlí, jak ak-

tivně chránit své zdraví; 

- dovede v konkrétních informacích po-

skytovaných médii, včetně reklamy, 

rozpoznat způsoby ovlivňování a ma-

nipulace; 

- popíše úlohu státu a místní samo-

správy při ochraně zdraví a života 

obyvatel; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

racionálně reagovat v situacích osob-

ního ohrožení a za mimořádných udá-

lostí; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

1. Péče o zdraví 

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a 

za mimořádných událostí : 

- mimořádné události (živelné pohromy, havá-

rie) 

4 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybových čin-

ností a interpretovat je; 

2. Teoretické poznatky 

- pravidla her a závodů 

2 

- provádí vhodná cvičení ke korekci 

svého zdravotního oslabení a dokáže 

rozlišit vhodné a nevhodné pohybové 

činnosti vzhledem ke konkrétnímu 

druhu a stupni oslabení; 

3. Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle druhu osla-

bení 

- kontraindikované pohybové aktivity 

 

4 
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- vyhýbá se činnostem, které jsou kon-

traindikací zdravotního oslabení; 

- dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví a 

uvede, jak může kompenzovat jejich 

nežádoucí důsledky; 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku;  

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- ovládá kompenzační cvičení k regene-

raci tělesných a duševních sil, i vzhle-

dem k požadavkům budoucího povo-

lání; uplatňuje osvojené způsoby rela-

xace; 

- umí využívat pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti; 

4. Pohybové dovednosti 

- cvičení protahovací a napínací 

- cvičení obratnosti a rychlosti, koordinační 

cvičení 

- cvičení kompenzační, relaxační, dechová 

- vyrovnávací cvičení pro správné držení těla 

- cvičení s náčiním (švihadla, míče, tyče) 

- cvičení s využitím nářadí (lavičky, bedny, 

žebřiny) 

 

6 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- dovede připravit prostředky k pláno-

vaným pohybovým činnostem; 

- je schopen kultivovat své tělesné a 

pohybové projevy; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- je schopen sladit při cvičení pohyb 

s hudbou, provádí jednoduché pohy-

bové vazby a hudebně pohybové 

cviky; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

5. Gymnastika a tance 

- akrobacie 

- přeskoky  

- hrazda  

- kruhy  

- rytmická gymnastika – cvičení s hudbou 

- základy tanců  

 

10 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

6. Úpoly 

- úpolové odpory, přetahy, přetlaky; 

- základy sebeobrany; 

 

4 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

7. Lehká atletika 

- běhy, sprinty 

10 
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- dovede rozvíjet svalovou sílu, rych-

lost, vytrvalost, obratnost a pohybli-

vost; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

- je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního vý-

konu z nabídky pohybových aktivit; 

- běh terénem 

- hody 

 

- volí sportovní vybavení (výstroj a vý-

zbroj) odpovídající příslušné činnosti 

a okolním podmínkám (klimatickým, 

zařízení, hygieně, bezpečnosti) a do-

vede je udržovat a ošetřovat; 

- umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku; 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky ve vybraných sportovních dis-

ciplínách; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- ovládá základní herní činnosti jednot-

livce a participuje na týmovém her-

ním výkonu družstva; 

- dodržuje zásady jednání fair play, roz-

lišuje nesportovní jednání; 

8. Pohybové – sportovní hry 

- košíková 

- kopaná  

- házená 

- florbal 

- badminton 

- rozhodování 

 

 

18 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a 

posoudit jejich kvalitu; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách a činnostech 

s tím souvisejících; 

- dovede se pohybovat v terénu; 

9. Lyžování 

- Seznámení s elementárními prvky lyžování, 

běžecký výcvik 

6 
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U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Informatika 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Cíl předmětu: 

Naučit žáky porozumět základním pojmům z oblasti výpočetní techniky, samostatně obsluho-

vat počítač a jeho periferie, používat na základní uživatelské úrovni operační systém Windows, 

pracovat se základním kancelářským softwarem a dalším běžným aplikačním programovým 

vybavením. Zvládnout práci s informacemi (vyhledávat a zpracovávat informace), komuniko-

vat elektronickou poštou. Naučit žáky operativně uplatňovat získané vědomosti v praktickém 

životě (hledání zaměstnání, komunikace s úřady, dopravní spojení, atd.). Naučit je pracovat s 

nápovědou, používat správnou terminologii. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti RVP – Vzdělávání v informačních a komunikač-

ních technologiích. Předmět je zaměřen na systematické seznamování s hardwarovou konfigu-

rací, využití softwarového vybavení počítače. Přináší informace o počítačových virech a anti-

virové ochraně, o možnosti jejich šíření. Seznamuje s autorskými právy a jejich porušováním. 

Seznamuje zejména s prací s operačním systémem Windows a informativně seznamuje i s dal-

šími operačními systémy. Je zaměřen na vytváření dokumentů v programu Microsoft Word, 

Excel a PowerPoint a využití internetu, vyhledávání informací a práci s nimi, komunikaci po-

mocí elektronické pošty. Poznatky z předmětu jsou využívány v dalších odborných předmětech. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

a) osvojení obecných principů a strategií řešení problémů a dovedností potřebných pro práci 

s informacemi, 

b) osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon po-

volání a pro uplatnění se na trhu práce, 

c) formování aktivního a tvořivého postoje žáků k problémům, 

d) schopnosti pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií na uživatelské 

úrovni, práci s informacemi, 

e) vytváření odpovědného přístupu žáků k plnění povinností a k respektování stanovených 

pravidel, 

f) využívání různých informačních zdrojů včetně zkušeností svých i jiných lidí. 

 

Metody výuky: 

Metody výuky – výklad, řízený rozhovor, práce s odborným textem, vyhledávání odborných 

informací. Velký důraz je kladen na samostatnou práci s výpočetní technikou. Při výuce je vy-

užíván dataprojektor, nástěnné obrazy, jednotlivé hardwarové části počítače a další názorné 
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pomůcky. Nové poznatky si žák upevňuje aplikací praktických úkolů, které jsou tématicky vy-

bírány podle učebního oboru. Učivo tématických celků je probíráno od jednoduššího k nároč-

nějšímu formou spirály. Tímto neustálým opakováním úkonů a používáním dovedností se 

omezí zapomínání a naopak se budou postupně rozvíjet další znalosti a dovednosti stejného 

tématu. 

 

Formy výuky: 

Hromadná výuka v odborné učebně IT. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení a slovního hodnocení. Krité-

ria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště 

Křenovice. Slovně je žák hodnocen v průběhu každé vyučovací hodiny za samostatné či skupi-

nové zpracování úkolů na PC. Známkou je žák ohodnocen za samostatné vytvoření práce vět-

šího rozsahu na dané téma (např. leták, pozvánka, reklama, vizitka, jídelní lístek, tabulka, graf, 

diagram, prezentace, apod.). Hodnotí se i přístup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí kriticky 

hodnotit výsledky své práce. Práce se prezentují na veřejnosti (nástěnky, Den otevřených dveří 

školy). 

 

Přínos předmětu pro rozvoj klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci umí vyhledávat a zpracovávat informace a k tomu využívat různé 

informační zdroje. 

Kompetence k řešení problémů – žáci dovedou získat informace potřebné k řešení problému 

buď sami nebo s vedením jiných lidí a dovedou navrhnout způsob řešení. 

Komunikativní kompetence – žáci formulují své myšlenky srozumitelně. Jsou schopni komuni-

kovat pomocí internetu, zpracovávat texty a jiné písemnosti. 

Personální a sociální kompetence – žáci se učí pracovat samostatně i v týmu, přijímat a plnit 

svěřené úkoly, žák dokáže veřejně prezentovat výsledky své práce. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – žák umí získávat a vyhodnocovat informace o pracov-

ních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb. 

Matematické kompetence – žák používá jednotky informace, pracuje s grafickými objekty ma-

tematického a statistického charakteru, používá algoritmické postupy v ICT. 

Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – dokáží využívat prostředky 

ICT, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi v ostatních předmětech (například v 

českém jazyce, matematice, občanské výchově, odborných předmětech) a v praktickém životě. 

Finanční gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat zdroje informací na vhodných informač-

ních portálech (penize.cz, finance.cz, nasepenize.cz, ihned.cz, aj.), sestavovat rozpočet pomocí 

tabulek, orientovat se v kurzovním lístku a přepočítat měny. 

Mediální dovednosti – žáci jsou schopni získávat a rozvíjet praktické dovednosti při práci s 

médii – Internetem, digitálním fotoaparátem, digitální kamerou, mobilním telefonem, televizí 

a využít je pro své vzdělávání, osobní rozvoj a uspokojení potřeb. 

 

Průřezová témata: 
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Občan v demokratické společnosti – žáci si uvědomují výhody i rizika (autorská práva, viry) 

práce s PC. Žák formuluje své názory a postoje, je schopen vyslechnout názory druhých. 

Dokáže pracovat a plnit úkoly samostatně i v týmu. 

Člověk a životní prostředí – žáci chápou zásadní význam životního prostředí pro člověka, jsou 

seznámeni s negativními dopady působení člověka na životní prostředí (likvidace odpadů). 

Člověk a svět práce – dokáže vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce a o pro-

fesních příležitostech, umí pracovat s informacemi, dovede je získat, vyhodnotit a využít ve 

službách zaměstnanosti. Dokáže se písemně prezentovat při jednání s potenciálními zaměstna-

vateli.  

Informační a komunikační technologie – žáci jsou připraveni pro řešení praktických úkolů vy-

skytujících se v praxi, ale i v činnostech, které dnešní člověk využívá v běžném osobním životě. 

Žáci by měli získat pozitivní vztah k výpočetní technice a naučit se reagovat na novinky ve 

světě informačních technologií. 
 

Mezipředmětové vztahy 

Předmět navazuje na probraná témata v českém jazyce, matematice a odborných předmětech. 

Úzká je spolupráce s předmětem Matematika, z níž aplikuje učivo o grafech a diagramech na 

praktických úkolech. Na konci každého tématu žáci zpracovávají jednoduchou samostatnou 

práci. 

 

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
 

1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- používá počítač a jeho periferie (ob-

sluhuje je, detekuje chyby, vyměňuje 

spotřební materiál); 

1. Osobní počítač 

Historie počítačů 

Části a díly počítače 

Tiskárny – nastavení kvality tisku, ovladač, typy 

tiskáren 

1 

- vysvětlí možnosti a výhody, ale i ri-

zika (zabezpečení dat před zneužitím, 

ochrana dat před zničením, porušo-

vání autorských práv) a omezení 

(zejména technická a technologická) 

spojená s používáním výpočetní tech-

niky; 

- dodržuje zásady zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zniče-

ním; 

2. Počítačové viry, antivirová ochrana, autor-

ská práva, zabezpečení dat 

Antivirové programy 

Porušování autorských práv 

Zabezpečení dat před zneužitím 

1 

- nastavuje uživatelské prostředí ope-

račního systému; 

- orientuje se v systému adresářů, 

ovládá základní práce se soubory (vy-

hledávání, kopírování, přesun, ma-

zání), odlišuje a rozpoznává základní 

typy souborů a pracuje s nimi; 

- pracuje s nápovědou; 

3. Operační systémy 

Soubor, adresář 

Windows XP 

Pracovní plocha 

Okno, operace s okny 

Spuštění programu 

Průzkumník 

TOTAL Commander 

2 
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Nápověda, manuál 

- popíše analogie ve funkcích a ve způ-

sobu ovládání různých aplikací; 

- vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrét-

ních úkolů;  

- používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení; 

4. Software a jeho nastavení 

Program, jeho označení a verze programu 

Aktualizace programu 

Instalace programu 

 

1 

- vytváří, upravuje a uchovává textové   

dokumenty; 

 

5. Microsoft WORD – textový procesor 

Formát písma a odstavce 

Schránka 

Čáry a ohraničení 

Tabulky 

Automatické číslování a odrážky 

Kontrola pravopisu 

Vložení symbolu do dokumentu 

Záhlaví a zápatí, číslování stránek 

Vkládání a úprava grafických objektů 

Tisk 

16 

- získává a využívá informace z otevře-

ných zdrojů, zejména pak z celosvě-

tové sítě Internet, ovládá jejich vyhle-

dávání; 

6. Celosvětová počítačová síť Internet 

Připojení k Internetu 

Internetový prohlížeč 

Vyhledávání v Internetu 

6 

- komunikuje elektronickou poštou, 

ovládá i zaslání přílohy, či naopak její 

přijetí a následné otevření; 

7. E-mail a elektronická komunikace 

Poštovní aplikace Microsoft Outlook Express 

Další možnosti a služby Internetu 

5 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- předvádí základní práce s tabulkovým 

procesorem (editace, vyhledávání, 

matematické operace, základní 

funkce, příprava pro tisk, tisk); 

 

1. Microsoft EXCEL – tabulkový procesor 

Sešit 

Buňka a její formát 

Vložení údajů do buňky 

Přepsání údajů v buňce 

Přesouvání a kopírování údajů 

Grafická úprava buňky 

Vzorce a funkce 

Grafy 

Příprava tisku, tisk 

Propojení tabulky Excelu s Wordem 

12 

- vyjmenuje hlavní typy grafických for-

mátů, na základní úrovni grafiku tvoří 

a upravuje; 

2. Microsoft Office Picture Manager 

Formáty JPEG, GIF, BMP 

Digitální fotografie  

Úprava obrázků 

Vkládání obrázků do dokumentů 

6 

- pracuje s dalšími aplikacemi používa-

nými v příslušné profesní oblasti; 

3. Microsoft PowerPoint 

Spuštění programu 

Vytváření nové prezentace pomocí průvodce 

Pohyb po prezentaci 

14 
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Řazení snímků 

Vkládání objektů do prezentace – textové pole, 

obrázek, pozadí apod.  

Celková úprava prezentace – barevná 

schémata, pozadí snímků, formátování textu 

a ostatních prvků 

Doplňování efektů 

Předvádění prezentace 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- popíše specifika práce v síti (včetně 

rizik), využívá jejích možností a pra-

cuje s jejími prostředky; 

 

1. Počítačové sítě 

Síť, její parametry, komponenty. 

Server, pracovní stanice, uživatelské účty, pří-

stupová práva 

Sdílení zařízení v síti 

5 

- volí vhodné informační zdroje k vy-

hledávání požadovaných informací a 

odpovídající techniky (metody, způ-

soby) k jejich získávání; 

- třídí a vyhodnocuje získané infor-

mace, provádí jejich výběr; 

- zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způ-

sobem umožňujícím jejich další vyu-

žití; 

- posoudí validitu informačních zdrojů 

a použití informací relevantních pro 

potřeby řešení konkrétního problému; 

- správně interpretuje získané infor-

mace; 

- vysvětlí jednoduché graficky ztvár-

něné informace (schémata, grafy 

apod.); 

2. Celosvětová počítačová síť Internet 

Připojení k Internetu 

Internetový prohlížeč, www, domény 

Informace, práce s informacemi 

Vyhledávání informací na Internetu 

Ukládání dat z Internetu do počítače 

 

18 

- používá další běžné prostředky online 

a offline komunikace; 

 

3. E-mail a elektronická komunikace 

Poštovní aplikace Microsoft Outlook Express 

Další možnosti a služby Internetu 

9 
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U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Obchodní provoz 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  6 (2-2-2), celkem 192 (64-64-64) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně 

provozní činnosti. 

 

Cíl předmětu: 

Poskytnout žákům vědomosti a dovednosti potřebné k vykonávání obchodních operací v pro-

vozních jednotkách. Vybavit žáky základními vědomostmi a dovednostmi potřebnými k vyko-

návání jednoduchých provozních operací v prodejních jednotkách různého typu. Seznámit žáky 

s platnými zákony, předpisy a nařízeními, týkajícími se BOZP a hygieny. Prohloubit vědomosti 

a dovednosti žáků potřebné k samostatnému vykonávání provozních operací v maloobchodních 

jednotkách různého typu. Orientovat se v platných zákonech, předpisech a nařízeních, týkají-

cích se pracovně-právních vztahů a odpovědnosti za škody.  

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně pro-

vozní činnosti. Žáci se seznámí s členěním prodejny a jejím zařízením, pracovní náplní a po-

vinnostmi zaměstnanců prodejny. Dále se žáci seznámí s organizací práce v různých typech 

prodejen, s formami prodeje zboží a druhy služeb obchodu, s úkoly maloobchodu a hlavními 

typy provozních jednotek a s distribučním řetězcem, s obchodními operacemi v prodejně (ná-

kup, příjem, skladování a prodej zboží).  

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

- rozvoji základních myšlenkových operací 

- k rozvoji dovednosti učit se 

- odpovědnému přístupu k plnění povinností a k respektování pravidel 

 

Metody výuky: 

Při výuce je volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním 

pomocí didaktické techniky, práce s textem, práce s informacemi. Nové poznatky si žáci upev-

ňují neustálým procvičováním a opakováním získaných vědomostí. Do výuky jsou vhodně 
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začleňovány aktivizační metody. Dle možnosti se využívají odborné časopisy a další informace 

z oboru. Pro přehlednost výuky jsou využívány myšlenkové mapy.  

 

Formy výuky: 

Převládající formou výuky je hromadná výuka s uplatněním individuálního přístupu. Výuka je 

uzpůsobena tempu žáka. Ve skupinách žáci řeší úkoly problémové povahy. Pro doplnění výuky 

jsou pořádány exkurze. 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického a slovního hodnocení. Kritéria hodno-

cení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště Křeno-

vice.  Žáci jsou hodnoceni formou krátkých učitelských testů úzce zaměřených k učivu, ústním 

zkoušením u tabule a písemnou formou. Učitel zjišťuje a hodnotí stupeň osvojení učiva, schop-

nost aplikovat učivo, stupeň samostatnosti, úroveň vyjadřování. Důraz je kladen na spojování 

vědomostí, třídění poznatků a jejich aplikaci. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému 

hodnocení spolužáků. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných a klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Odborné kompetence: 

1.  pomoc při odběru a přejímce zboží 

3.  pomoc při skladování a ošetřování zboží 

6.  úprava a příprava vybrané skupiny zboží k prodeji 

7.  prodej vybraných skupin zboží 

8.  dodržuje zásady obchodní činnosti při prodeji zboží 

11.  dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

13.  nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohle-

dem na životní prostředí  

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

s porozuměním poslouchají mluvené projevy, umí vyhledávat a zpracovávat informace a 

k tomu využívat různé informační zdroje. 

Kompetence k řešení problémů – žáci využívají zkušeností a praktických dovedností získaných 

při výuce odborného výcviku ve smluvních pracovištích. 

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury  pro-

jevu a chování, formulují své myšlenky srozumitelně.  

Personální a sociální kompetence – žáci reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování a 

způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, učí se pracovat samostatně i v 

týmu, přijímat a plnit svěřené úkoly. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci se orientují v zákoníku práce (pracovní smlouva, 

pracovní a platové podmínky, požadavky zaměstnavatelů).  

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 
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Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka posiluje sebevědomí, sebeodpovědnost, učí žáky 

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

Člověk a svět práce – žáci pracují s informacemi, znají zdroje získávání informací a dokáží jich 

využívat, orientují se v základních aspektech pracovního poměru, práv a povinností zaměst-

nanců a zaměstnavatelů.  

 

Mezipředmětové vztahy: 

Žáci naváží na poznatky z odborného předmětu Psychologie prodeje, na vědomosti a doved-

nosti získané při Odborném výcviku v praktických činnostech v prodejnách. 
 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

1. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- vyjmenuje činitele obchodního pro-

vozu 

1. Úvod do předmětu 

- činitelé obchodního provozu 

 

2 

- dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, 

nejčastější příčiny úrazů a jejich pre-

venci a zajistí první pomoc 

- popíše základní prodejní jednotku a 

určí základní vhodné vybavení podle 

druhu prodávaného zboží, formy pro-

deje a typu maloobchodní jednotky 

- rozliší zařízení prodejen podle čin-

nosti, druhu zboží a forem prodeje 

- vyjmenuje možnosti ochrany zboží 

před zcizením 

- vyjmenuje práva a povinnosti ply-

noucí z pracovního poměru 

- orientuje se v členění zaměstnanců a 

jejich pracovní náplni 

- rozliší a vysvětlí pojmy pracovní 

doba, prodejní doba 

- vysvětlí důležitost organizace práce v 

prodejně 

2. Prodejna 

- úloha prodejny 

- úprava a zařízení (vybavení) prodejny 

- bezpečnost práce a hygiena  

- ochrana zboží a zabezpečení prodejny 

- zaměstnanci prodejny 

- organizace práce v prodejně 

38 
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- vyjmenuje a popíše jednotlivé formy 

prodeje 

- je schopen informovat zákazníka o 

dalších službách poskytovaných pro-

dejnou 

- vyjmenuje specifika plateb hotovostní 

a bezhotovostní formou 

- rozlišuje druhy služeb dle sortimentu 

a způsobu placení 

3. Formy prodeje 

- základní formy prodeje zboží 

- doplňkové formy prodeje zboží 

- služby poskytované prodejnou 

 

 

24 

 

 

2. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- vysvětlí význam obchodu a jeho 

funkce 

- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem a 

velkoobchodem 

- charakterizuje provozní jednotky ma-

loobchodu 

- vysvětlí úkoly maloobchodu 

- vysvětlí distribuční cesty zboží 

- vyjmenuje druhy dodávek, rozliší 

přímé od nepřímých 

- označí vlivy působící na způsob dodá-

vek  

- vysvětlí zásady činnosti mezi dodava-

telem a odběratelem  

1. Obchod, obchodní činnosti 

Maloobchod 

- soustava hlavních typů provozních (maloob-

chodních) jednotek 

Dodavatelé 

16 

- dodržuje zásady obchodní činnosti 

- uplatňuje zásady správného sklado-

vání a dodržování bezpečnostních, 

protipožárních a hygienických před-

pisů 

- charakterizuje jednotlivé obchodní 

operace 

- uvede postup prodejního procesu  

2. Obchodní operace v prodejně 

- nákup, příjem, skladování zboží, příprava 

zboží k prodeji, prodej zboží 

36 

- vysvětlí význam obchodu a jeho 

funkce 

- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem a 

velkoobchodem 

- popíše velkoobchodní operace 

3. Obchod, obchodní činnosti 

Velkoobchod 

12 

 

 

3. ročník: 2 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 64 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 
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Žák: 

- vysvětlí základní pojmy zákoníku 

práce, pracovní řád, pracovní poměr a 

náplň 

- vyjmenuje práva a povinnosti ply-

noucí z pracovního poměru 

1. Prodejna 

Zaměstnanci, pracovněprávní vztahy 

 

20 

- popíše postup při fyzické inventuře 

- vysvětlí inventarizační rozdíly  

- rozliší druhy škod 

- vyjmenuje povinnosti zaměstnanců, 

jak škodám předcházet 

- rozliší druhy odpovědnosti 

2. Obchodní operace v prodejně 

Inventarizace v prodejně 

Odpovědnost za škody 

22 

- upevní si získané poznatky a vědo-

mosti z předmětu 

3. Souhrnné opakování učiva 

 

22 

 

 

 

U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Obchodní počty 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně 

provozní činnosti. 

 

Cíl předmětu: 

Upevnit a prohloubit početní paměť, samostatné usuzování a přesné vyjadřování žáků, vytvořit 

dovednosti a návyky potřebné při běžných výpočtech v obchodní praxi. Provádět početní ope-

race s dostatečnou přesností, jistotou a pohotovostí, ovládat početní výkony s měrnými a pe-

něžními jednotkami, používat vhodné pracovní postupy při řešení výpočtů praktických úloh. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně pro-

vozní činnosti. Žáci si osvojují dovednosti numericky počítat, používat a převádět jednotky, 

dále k dovednosti orientovat se v učebním textu, porozumět zadání učební úlohy. Probírané 

učivo směřuje k rozvoji logického myšlení, formuje žádoucí vlastnosti, jako je vytrvalost, dů-

slednost, kritičnost, sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost plnit úkoly. 

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

- rozvoji základních myšlenkových operací 

- k rozvoji dovednosti učit se 
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Metody výuky: 

Při výuce je volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s  vyhledáváním odbor-

ných informací. Nové poznatky si žáci upevňují aplikací praktických úkolů a neustálým pro-

cvičováním a opakováním učiva si upevňuje získané vědomosti. 

 

Formy výuky: 

Převládající formou výuky je hromadná výuka s uplatněním individuálního přístupu. 

Zadané úkoly žáci plní formou samostatné práce. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického hodnocení a slovního hodnocení. Krité-

ria hodnocení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště 

Křenovice. Žáci jsou v průběhu každého pololetí hodnoceni formou početních úloh zaměřených 

k učivu. Hodnotí se přístup k plnění zadaných úkolů. Žáci se učí hodnotit výsledky své práce a 

jsou vedeni k zamyšlení se nad příčinami vlastních úspěchů či neúspěchů, které jim umožní 

další pokrok. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných a klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Odborné kompetence: 

7.  prodej vybraných skupin zboží 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení –  žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

umí vyhledávat a zpracovávat informace k tomu využívat různé informační zdroje. 

Kompetence k řešení problémů – žáci dovedou získat informace potřebné k řešení problému 

buď sami nebo s vedením jiných lidí a dovedou navrhnout způsob řešení. 

Personální a sociální kompetence – žáci se učí přijímat a plnit svěřené úkoly, být finančně 

gramotní. 

Matematické kompetence – žáci se učí správně používat a převádět běžné jednotky, provádět 

reálný odhad výsledku řešení dané úlohy a aplikovat matematické postupy při řešení praktic-

kých úkolů. 

Finanční gramotnost – žáci se dokáží orientovat v peněžních jednotkách, stanoví cenu na zá-

kladě slevy nebo zdražení zboží, stanoví cenu zboží s DPH. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka posiluje sebevědomí, sebeodpovědnost, učí žáky 

hodnotit své studijní výsledky. 

Člověk a svět práce – výuka vede k posílení důvěry ve vlastní schopnosti, posiluje vlastnosti: 

důslednost, důkladnost, přesnost, odpovědnost.  
 

Mezipředmětové vztahy: 

Žáci využívají vědomostí získaných v předmětu Matematika a Odborný výcvik. 
 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
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1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Obchodní operace v prodejně 

 

 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly; 

- provádí aritmetické operace s desetin-

nými čísly; 

- zaokrouhlí desetinné číslo; 

1. Operace s reálnými čísly 

- početní operace s přirozenými a desetinnými 

čísly 

 

 

 

15 

- používá a převádí jednotky délky, 

hmotnosti,  

2. Měrné jednotky 10 

- vykonává početní výkony s peněžními 

jednotkami, 

- vyjmenuje peněžní jednotky 

3. Peněžní jednotky 

- placení 

7 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Obchodní operace v prodejně 

 

 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly, 

- provádí aritmetické operace s desetin-

nými čísly, 

1. Upevňování učiva 

- numerické počítání 

 

6 

- používá a převádí jednotky délky, 

hmotnosti, 

2. Měrné jednotky 

 

7 

- vykonává početní výkony s peněžními 

jednotkami, 

- vyjmenuje peněžní jednotky, 

- používá nejběžnější platební nástroje 

- smění peníze za použití kurzovního 

lístku 

3. Peněžní jednotky 

- placení 

7 

- řeší praktické úkoly s využitím pro-

centového počtu, 

- provádí výpočet slevy a zdražení 

zboží, 

4. Procentový počet 

- výpočet slevy a zdražení zboží 

12 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 
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Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Obchodní operace v prodejně 

 

 

Žák: 

- provádí aritmetické operace s přiroze-

nými a celými čísly, 

- provádí aritmetické operace s desetin-

nými čísly, 

1. Upevňování učiva 

- numerické počítání 

 

8 

- řeší praktické úkoly s využitím pro-

centového počtu, 

- provádí výpočet slevy a zdražení 

zboží, 

2. Procentový počet 

- výpočet slevy a zdražení zboží 

10 

- provádí výpočet tržby, 

- provádí vyplnění obchodních do-

kladů, 

3. Příklady z obchodní praxe 

- výpočet tržby 

- obchodní doklady 

14 

 

 

U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Psychologie prodeje 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  3 (1-1-1), celkem 96 (32-32-32) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně 

provozní činnosti. 

 

Cíl předmětu: 

Poskytnout žákům základní poznatky z psychologie ve vztahu k obchodní praxi a získání do-

vedností jednat s lidmi v různých oblastech obchodní činnosti, především pak při prodeji zboží. 

Naučit žáky chápat důležitost správného chování člověka nejen při prodeji, ale i v soukromém 

životě, poznávat osobnost zákazníka a osobnost prodavače. Poskytnout žákům vědomosti a 

umožnit získat dovednosti v oblasti dorozumívání, které jim napomohou orientovat se v povo-

lání a osobním životě. Připravit žáky v oblasti účinné podpory prodeje a seznámit je se součas-

nými propagačními trendy. Seznámit žáky s činnostmi a skutečnostmi, které jsou nezbytné k 

zajištění účinné propagace prodávaného zboží a služeb. 

 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně pro-

vozní činnosti. Výuka nebude zaměřena pouze na osvojení základních poznatků, ale zejména 

na praktické dovednosti komunikativní, osvojení základů společenského chování, rozvíjení 

kladných vlastností žáků, projevujících se ve vztahu k zákazníkům. Obsahem učiva jsou 
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základní poznatky zejména z psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie pro-

deje. Žáci se naučí chápat význam propagačního sdělení a komunikování v obchodní praxi z 

různých hledisek odpovídajících požadavkům. Žáci se seznámí se základními pojmy propa-

gace, využíváním propagačních prostředků v provozní jednotce, vytvářením cenovek pomocí 

různých druhů písma a se zásadami aranžování. Naučí se rozlišovat média a jejich poslání, 

účinky propagační akce, zásady využití barev a dalších propagačních prostředků v komunikaci 

a propagaci  

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

- rozvoji základních myšlenkových operací 

- osvojení obecných principů a strategií řešení problémů 

- k rozvoji dovednosti učit se 

- odpovědnému přístupu k plnění povinností a k respektování pravidel 

- dovedností potřebných k jednání 

- prohlubování dovedností potřebných k sebehodnocení 

- utváření adekvátního sebevědomí žáků 

- přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování, jednání, chování a cítění 

- oproštění se od předsudků, rasismu a jiné nesnášenlivosti 

- utváření slušného a odpovědného chování 

Metody výuky: 

Základní metodou je výklad učiva a řízená diskuse žáků, práce s časopisy i odbornými texty, 

simulace prodejních situací. Žákům jsou zadávány praktické úkoly, které podporují samostat-

nou tvořivou práci. 

 

Formy výuky: 

Ve výuce je využívána skupinová práce žáků. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického a slovního hodnocení. Kritéria hodno-

cení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště Křeno-

vice. Žáci jsou hodnoceni formou ústního i písemného zkoušení z probíraného učiva. Hodnotí 

se stupeň osvojení učiva, schopnost aplikovat získané poznatky, míra samostatnosti, úroveň 

vyjadřování a vystupování a grafický projev. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému 

hodnocení spolužáků. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných a klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Odborné kompetence: 

8.  dodržuje zásady obchodní činnosti při prodeji zboží 

9.  provede základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

s porozuměním poslouchají mluvené projevy, umí vyhledávat a zpracovávat informace a 

k tomu využívat různé informační zdroje. 

Kompetence k řešení problémů – žáci využívají zkušeností a vědomostí nabytých dříve při ře-

šení problémů v jednání se zákazníky. 
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Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury  pro-

jevu a chování, vhodně se prezentují a zvládají písemný projev. 

Personální a sociální kompetence – žáci reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování a 

způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, učí se pracovat samostatně i v 

týmu, přijímat a plnit svěřené úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci jednají v souladu s morálními principy a zá-

sadami společenského chování. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – žáci znají zásady slušného jednání mezi lidmi, vhodně se pre-

zentují a jsou schopni vyslechnout názory druhých lidí. 

Člověk a svět práce – žáci se učí verbálně prezentovat výrobky a služby zákazníkům. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou schopni využít výpočetní techniku k psaní 

cenovek pomocí různých druhů písma. 

 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Žáci ve výuce odborného předmětu Psychologie prodeje využívají vědomostí a dovedností 

z odborného předmětu Zbožíznalství a Obchodní provoz, dále využívají praktických zkušeností 

z Odborného výcviku.  
 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

1. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Podpora prodeje 

 

 

Žák: 

- projevuje se kultivovaně při komuni-

kaci; 

- vhodně uplatňuje verbální i neverbální 

komunikaci; 

- vysvětlí zásadní význam informací a 

komunikace ve službách; 

1. Základy komunikace 5 

- vysvětlí základní pojmy; 

- vyjmenuje základní druhy propagace; 

2. Úvod do propagace 3 

- popíše vliv masmédií na chování ku-

pujících; 

- využívá propagační prostředky dle zá-

sad; 

3. Propagační prostředky 

- přehled propagačních prostředků 

6 
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- nacvičí použití písma;  

- napíše vlastní text; 

4. Písmo v propagaci 

- typy písma  

- písmo – praktická cvičení 

11 

- při styku se zákazníkem dodržuje zá-

klady slušného chování; 

- popíše společenské chování a profesní 

vystupování; 

- aplikuje zásady slušného chování a ře-

šení konfliktů; 

5. Společenská výchova 

- všeobecné zásady společenského chování 

- zásady společenského chování pro práci v ob-

chodě 

7 

 

 

2. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Podpora prodeje 

 

 

Žák: 

- vhodně kombinuje prostředky ver-

bální a neverbální komunikace; 

 

1. Neverbální komunikace 

- řeč těla, mimika, gestikulace 

- nároky na prostor, pachy a vůně, oděv 

4 

- využívá propagační prostředky dle zá-

sad; 

2. Propagační prostředky 

- charakteristika propagačních prostředků 

3 

- vytvoří cenovky, popisky; 

- vhodně využívá dovedností při psaní 

cenovek; 

- napíše vlastí text; 

- vyjmenuje psychologické účinky ba-

rev; 

- uvede příklady využití barev; 

3. Písmo v propagaci 

- písmo – vlastní tvorba 

- cenovky 

- logo a piktogram v obchodní praxi 

- aranžérská kresba 

9 

- správně používá základní techniky 

aranžérských prací;  

- vyjmenuje zásady pro vystavování, 

aranžování zboží s přihlédnutím ke 

specifice sortimentu; 

4. Aranžování 

 

5 

- rozpozná typ zákazníků a ví, jak rea-

govat na projevy jejich chování, snaží 

se předcházet konfliktům, případně je 

vhodně řešit; 

- uvědomuje si různorodost lidských 

vlastností, zařadí je do skupin; 

- objasní význam hodnocení a pozná-

vání lidí; 

- pečuje o zevnějšek a snaží se o kulti-

vovaný projev; 

5. Psychologie osobnosti 

- osobnost zákazníka 

- osobnost prodavače 

6 

- zvládá komunikaci se zákazníkem při 

případných stížnostech ze strany zá-

kazníka; 

6. Sociální psychologie 

- sociální skupiny 

- zátěžové situace 

5 
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- objasní, do kterých společenských 

skupin sám patří; 

- aplikuje zásady slušného chování  při 

řešení konfliktů; 

 

 

3. ročník: 1 hodina týdně      Počet hodin celkem: 32 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

 

Podpora prodeje 

 

 

Žák: 

- vhodně uplatňuje verbální i never-

bální komunikaci; 

- vysvětlí zásadní význam informací a 

komunikace ve službách; 

1. Verbální komunikace 

- řeč a její funkce 

- prezentace výrobků 

- prodejní rozhovor 

- podpora prodeje 

 

8 

- vyjmenuje základní techniky aranžér-

ských prací; 

2. Aranžování 

 

2 

- využívá znalostí psychologie prodeje; 

- aplikuje zásady slušného chování a ře-

šení konfliktů; 

- pečuje o zevnějšek a snaží se o kulti-

vovaný projev; 

3. Psychologie prodeje a koupě 

- kultura prodejního procesu 

- kupní motivace 

10 

- vyjmenuje zásady pro vytvoření este-

tického prostředí interiéru prodejny; 

4. Psychologie práce 

- kultura pracovního prostředí 

- bezpečnost práce a hygiena při práci 

- hodnocení pracovních výsledků, sebehodno-

cení 

12 

 

 

U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Zbožíznalství 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  14 (4-3-3), celkem 320 (128-96-96) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně 

provozní činnosti. 

 

Cíl předmětu: 

Poskytnout žákům vědomosti, které jim umožní orientaci v hlavních sortimentních skupinách 

potravinářského a smíšeného zboží. Naučit je hodnotit a chránit užitnou hodnotu zboží. Sezná-

mit žáky s metodami měření jakosti. Naučit je orientovat ve stále se rozšiřujícím sortimentu 
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zboží, znát a používat odbornou terminologii. Vést žáky k tomu, aby poskytovali pravdivé in-

formace a kvalifikovanou poradenskou službu zákazníkovi. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně pro-

vozní činnosti. Žáci se seznámí se základními pojmy zbožíznalství, s rozdělením sortimentu 

zboží, s hodnocením zboží a jeho užitnými vlastnostmi, s pojmem jakost. Obsahem učiva je 

konkrétní složení poživatin, potravinářské zboží rostlinného a živočišného původu, spotřební 

průmyslové zboží. Žáci získají přehled o zboží v daných sortimentních skupin.  

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

- rozvoji základních myšlenkových operací 

- k rozvoji dovednosti učit se 

- odpovědnému přístupu k plnění povinností a k respektování pravidel 

- dovednosti potřebné pro práci s informacemi 

- využívání znalostí o prodávaném sortimentu zboží 

 

Metody výuky: 

Při výuce je využívána metoda výkladu učiva, přednášky k danému tématu nebo metoda říze-

ného rozhovoru, spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky. Využívány jsou 

i videozáznamy. Nové poznatky si žáci upevňují neustálým procvičováním a opakováním zís-

kaných vědomostí. Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivizační metody. Součástí výuky je i 

práce s textem a práce s informacemi. Dle možnosti se využívají odborné časopisy a další in-

formace z oboru.  

 

Formy výuky: 

Výuka probíhá formou hromadného vyučování, kde je uplatňován především individuální pří-

stup. Učivo je prohlubováno plněním samostatných úkolů a prací ve skupině.  

Součástí výuky jsou návštěvy exkurzí. 

 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického a slovního hodnocení. Kritéria hodno-

cení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště Křeno-

vice.  Žáci jsou hodnoceni formou krátkých učitelských testů úzce zaměřených k učivu, ústním 

zkoušením u tabule a písemnou formou. Učitel zjišťuje a hodnotí stupeň osvojení učiva, schop-

nost aplikovat učivo, stupeň samostatnosti, úroveň vyjadřování. Důraz je kladen na spojování 

vědomostí, třídění poznatků a jejich aplikaci. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému 

hodnocení spolužáků. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných a klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Odborné kompetence: 

2.  ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti 

3.  pomoc při skladování a ošetřování zboží 

4.  manipulace se zbožím a obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy 

12.  dodržuje stanovené předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pra-

covišti 
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13.  nakládá s materiály a odpady s ohledem na životní prostředí  

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

s porozuměním poslouchají mluvené projevy, umí vyhledávat a zpracovávat informace a 

k tomu využívat různé informační zdroje. 

Kompetence k řešení problémů – žáci se orientují v sortimentu zboží a využívají zkušeností a 

vědomostí nabytých dříve  

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury  pro-

jevu a chování, formulují své myšlenky srozumitelně.  

Personální a sociální kompetence – žáci reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování a 

způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, učí se pracovat samostatně i v 

týmu, přijímat a plnit svěřené úkoly. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci chápou význam ochrany životního prostředí 

pro člověka 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka posiluje sebevědomí, sebeodpovědnost, učí žáky 

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

Člověk a životní prostředí – žáci se učí znát zásady správného skladování zboží, aby nedochá-

zelo k jeho znehodnocení a tím chrání životní prostředí, obalový materiál a důležitost třídění 

odpadu. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou schopni pracovat s výpočetní technikou, najít 

si důležité informace o zboží. 
 

 

Mezipředmětové vztahy: 

Učivo odborného předmětu Zbožíznalství úzce souvisí s odbornými předměty Obchodní pro-

voz, Psychologie prodeje a je přímou přípravou pro Odborný výcvik, v němž si žáci prohlubují 

vědomosti i dovednosti vztahující se k prodeji zboží a učí se odborné manipulaci se zbožím. 
 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

1. ročník: 4 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 128 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

Obchodní operace v prodejně 

- základní členění a charakteristika vybra-

ných skupin zboží 

 

 

Žák: 

- používá obchodní terminologii; 

1. Úvod do předmětu 

- charakteristika smíšeného zboží 

3 
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- uvede problematiku hlavních skupin 

zboží; 

- hodnotí jakost zboží podle daných 

metod hodnocení jakosti; 

- vysvětlí důsledky kolísání jakosti; 

2. Hodnocení zboží 

- jakost zboží 

- vlivy působící na zboží 

19 

- popíše pravidla pro označování obalů 

- vysvětlí důsledky používání nevhod-

ných, poškozených, i špatně či ne-

vhodně označených obalů; 

- rozliší základní druhy obalových ma-

teriálů podle vlastností a použití; 

3. Ochrana užitných vlastností zboží 

- obaly  

- značení zboží 

7 

- vyjmenuje pravidla hygieny výživy; 

- vyjmenuje vlivy působící na zboží ve 

sféře oběhu; 

- vysvětlí pojem HACCP-kritické body; 

4. Poživatiny 

- rozdělení potravin 

- ochrana zboží před působením negativních 

vlivů 

20 

- používá obchodní terminologii; 

- rozliší sortiment potravinářského 

zboží; 

- vyjmenuje specifické požadavky na 

ošetřování, skladování a prodej zboží; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

5. Potravinářské zboží 

- mlýnské výrobky 

- luštěniny, olejniny 

- pekařské výrobky 

- cukrářské výrobky 

- těstoviny 

- cukr a med 

- vejce 

25 

- používá obchodní terminologii; 

- rozliší sortiment ovoce a zeleniny; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

6. Ovoce a zelenina 20 

- používá obchodní terminologii; 

- rozliší sortiment mléka a mléčných 

výrobků; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky 

mléčných výrobků; 

7. Mléko a mlékárenské výrobky 12 

- používá obchodní terminologii; 

- rozliší sortiment masa a masných vý-

robků; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky mas-

ných výrobků; 

- vyjmenuje charakteristické zvláštnosti 

jednotlivých druhů mas; 

8. Maso a masné výrobky 

- jateční maso 

- drůbež  

- ryby  

- zvěřina 

22 
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2. ročník: 3 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 96 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

Obchodní operace v prodejně 

- základní členění a charakteristika vybra-

ných skupin zboží 

 

 

Žák: 

- rozliší sortiment tuků; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky tuků; 

- používá obchodní terminologii; 

1. Tuky 

 

7 

- rozliší sortiment kávy a čaje; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky kávy 

a čaje; 

- vyjmenuje charakteristické zvláštnosti 

kávy; 

2. Káva, kávoviny, čaj, kakao 

 

12 

- rozliší sortiment čokolády, čokoládo-

vých a nečokoládových cukrovinek; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky čo-

kolády a cukrovinek; 

3. Čokoláda a cukrovinky 

 

10 

- rozliší sortiment nealkoholických a al-

koholických nápojů; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky ná-

pojů; 

- používá obchodní terminologii; 

4. Nápoje 

- nealkoholické nápoje 

- alkoholické nápoje 

17 

- rozliší sortiment koření a dochucova-

cích prostředků; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky ko-

ření; 

- vyjmenuje charakteristické zvláštnosti 

koření; 

5. Koření a dochucovací prostředky 

 

18 

- rozliší sortiment potravinářských po-

lotovarů, dietních výrobků a výrobků 

studené kuchyně; 

- vyjmenuje skladovací podmínky po-

travinářských polotovarů, dietních vý-

robků a výrobků studené kuchyně; 

6. Potravinářské polotovary, dietní výrobky, 

výrobky studené kuchyně 

 

8 
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- odůvodní nutnost prodeje dietních vý-

robků; 

- orientuje se v dodržování platných 

právních norem o prodeji tabákových 

výrobků; 

- vysvětlí a zdůvodní dovolené a nedo-

volené sousedství tabákových vý-

robků; 

7. Tabákové výrobky 

 

2 

- rozliší sortiment drogistického zboží 

- pracuje s informacemi uváděnými vý-

robcem; 

- vyjmenuje skladovací podmínky dro-

gistického zboží – nedovolené sou-

sedství s potravinami; 

8. Drogistické zboží 

 

22 

 

 

3. ročník: 3 hodiny týdně      Počet hodin celkem: 96 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

 

Obchodní operace v prodejně 

- základní členění a charakteristika vybra-

ných skupin zboží 

 

 

Žák: 

- vyjmenuje v přehledu základní sorti-

ment kancelářských a školních potřeb, 

hraček a sportovních potřeb; 

- vyjmenuje označování sešitů a for-

máty papírů; 

1. Drobné zboží 

 

8 

- rozliší sortiment textilního a oděvního 

zboží; 

- pracuje s informacemi uváděnými vý-

robcem; 

- vyjmenuje velikostní tabulky oděvů; 

- užívá odborné oděvní názvosloví; 

2. Textilní a oděvní zboží 

 

24 

- rozliší sortiment obuvi a kožené ga-

lanterie; 

- zdůvodní přednosti výrobků z přírod-

ních materiálů; 

3. Obuv a kožená galanterie 

 

6 

- rozliší sortiment elektrotechnického 

zboží; 

- pracuje s informacemi uváděnými vý-

robcem; 

- vysvětlí podmínky záruční doby; 

4. Drobné elektrotechnické zboží 

 

15 

- rozliší sortiment domácích potřeb; 

- pracuje s informacemi uváděnými vý-

robcem; 

5. Domácí potřeby 15 
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- rozliší sortiment potravinářského a 

průmyslového zboží; 

- popíše nejčastější možné vady zboží 

příslušného sortimentu; 

- vyjmenuje skladovací podmínky pří-

slušného sortimentu zboží; 

- používá obchodní terminologii; 

6. Opakování smíšeného zboží v jednotlivých 

sortimentních skupinách 

- potravinářské zboží 

- průmyslové zboží 

28 

 

 

U č e b n í   o s n o v a   p ř e d m ě t u 

 

Odborný výcvik 
 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Celkový počet hodin za studium:  60 (18-21-21), celkem 1 920 (576-672-672) 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně 

provozní činnosti. 

 

Cíl předmětu: 

Seznámit žáky s operacemi prováděnými v prodejní jednotce, s cestou zboží od dodavatele ke 

konečnému zákazníkovi. Žáci se naučí vykonávat základní úkony spojené s pohybem zboží v 

provozovně – ukládat zboží, vystavovat zboží do regálů, obsloužit zákazníka při pultovém pro-

deji, vyhotovit základní doklady spojené s prodejem zboží a pracovat bezpečně se zařízením, 

nástroji a pomůckami prodejních jednotek. Žáci jsou vedeni k tomu, aby dbali na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci, dodržovali zásady požární ochrany a hygienické předpisy. 
 

Charakteristika učiva: 

Obsah předmětu vychází z obsahového okruhu RVP – Odborné vzdělávání - Obchodně pro-

vozní činnosti. Žák při výuce dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence. Přejímá, skladuje, ošetřuje, doplňuje a připravuje zboží k prodeji. 

Obsluhuje zákazníka a vyhotovuje doklady o prodeji zboží.  

 

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Vzdělávání směřuje k: 

- rozvoji základních myšlenkových operací 

- osvojení obecných principů a strategií řešení problémů 

- osvojení poznatků, pracovních postupů a nástrojů potřebných pro kvalifikovaný výkon 

povolání, i pracovních činností, a pro uplatnění se na trhu práce 

- k rozvoji dovednosti učit se 

- adaptabilitě na nové podmínky 

- rozvoji přístupu k profesní kariéře, schopnosti přizpůsobovat se změnám na trhu práce  

- odpovědnému přístupu k plnění povinností a k respektování pravidel 

- dovedností potřebných k jednání 

- přijímání odpovědnosti za vlastní rozhodování, jednání a chování 

- k ochraně a zlepšování životního prostředí 
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- využívání znalostí o prodávaném sortimentu zboží 

 

Metody výuky: 

Podstatnou část výuky Odborného výcviku tvoří řízená praktická činnost. Jsou využívány 

zejména metody názorně-demonstrační jako je přímé pozorování a předvádění činností, které 

jsou doplněny vysvětlováním a instruktáží. Dále je prováděn nácvik praktických dovedností a 

pracovních činností. 

 

Formy výuky: 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích formou skupinové a individualizované vý-

uky pod dohledem instruktorů a učitelů odborného výcviku. Součástí výuky jsou exkurze, které 

žákům umožní získat zkušenost z přímého styku s poznávanou realitou. 

 

Hodnocení žáků: 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací numerického a slovního hodnocení. Kritéria hodno-

cení vycházejí z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborného učiliště Křeno-

vice. Žáci jsou hodnoceni na základě předvedení a splnění praktických úkolů. Při hodnocení je 

kladen důraz na praktické dovednosti a vědomosti. Průběžně se hodnotí i odpovědný přístup 

k plnění zadaných úkolů, zručnost, přesnost, správnost, způsob komunikace, dodržování bez-

pečnostních a hygienických předpisů. 

 

Přínos předmětu pro rozvoj odborných a klíčových kompetencí a průřezových témat: 

Odborné kompetence:                   

1.  pomoc při odběru a přejímce zboží 

2.  ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti 

3.  pomoc při skladování a ošetřování zboží 

4.  manipulace se zbožím a obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy 

5.  pracuje bezpečně s přístroji v souladu s jejich určením 

6.  úprava a příprava vybrané skupiny zboží k prodeji 

7.  prodej vybraných skupin zboží 

8.  dodržuje zásady obchodní činnosti při prodeji zboží 

9.  provede základní aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží 

10.  nakládá s úklidovými a čistícími prostředky v souladu s předpisy z oblasti ochrany život-

ního prostředí a hygieny 

11.  dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

12.  dodržuje stanovené předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na praco-

višti 

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

na životní prostředí  

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládají práci s textem, 

s porozuměním poslouchají mluvené projevy, umí vyhledávat a zpracovávat informace a 

k tomu využívat různé informační zdroje. 
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Kompetence k řešení problémů – žáci se orientují v sortimentu zboží, využívají zkušeností a 

vědomostí nabytých dříve, porozumí zadání úkolu, volí prostředky a způsoby vhodné pro jejich 

splnění, ví kde získat informace potřebné při řešení problému (týmové řešení). 

Komunikativní kompetence – žáci se vyjadřují a vystupují v souladu se zásadami kultury  pro-

jevu a chování, formulují své myšlenky srozumitelně, naslouchají pozorně druhým. 

Personální a sociální kompetence – žáci reagují adekvátně na hodnocení svého vystupování a 

způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku, učí se pracovat samostatně i v 

týmu, přijímat a plnit svěřené úkoly a při jednání se zákazníkem předchází konfliktům. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – žáci chápou význam ochrany životního prostředí 

pro člověka, dodržují zákony, respektují práva a osobnost druhých lidí. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění - žáci mají odpovědný postoj k vlastní profesní budouc-

nosti, mají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, znají obecná práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Matematické kompetence - žáci se učí správně používat a převádět běžné jednotky, provádět 

reálný odhad. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s infor-

macemi – žáci dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a ko-

munikačních technologií, získávat informace, využívat je a pracovat s nimi. 

Finanční gramotnost – žáci se dokáží orientovat v peněžních jednotkách. 

Mediální gramotnost – žáci jsou schopni vyhledávat informace v dostupných médiích. 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka odborného výcviku posiluje sebevědomí, sebeod-

povědnost, učí žáky přijímat kompromisy, kritiku od jiných lidí a kriticky hodnotit své vlastní 

studijní a pracovní výsledky, pracovat samostatně i v týmu. 

Člověk a životní prostředí – žáci vhodně volí výběr obalového materiálu, hospodárně s ním 

zacházejí, dodržují třídění odpadu a tím chrání životní prostředí. 

Člověk a svět práce – žáci dodržují pracovní povinnosti a zásady na pracovišti, učí se  vycházet 

s budoucími kolegy a nadřízenými.  
 

Mezipředmětové vztahy: 

Výuka navazuje na teoretickou výuku odborných předmětů Zbožíznalství, Obchodní provoz, 

Obchodní počty, Psychologii prodeje a Matematika – převody jednotek, peněžní jednotky. 
 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva 
 

1. ročník: 18 hodin týdně      Počet hodin celkem: 576 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygi-

ena práce, požární prevence  

- pracovněprávní problematika BOZP  

- bezpečnost technických zařízení 

18 
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v souladu s předpisy a pracovními 

postupy; 

- uvede příklady bezpečnostních ri-

zik, nejčastější příčiny úrazů a je-

jich prevenci a zajistí první pomoc, 

- uvede povinnosti pracovníka i za-

městnavatele v případě pracovního 

úrazu; 

- vysvětlí význam obchodu a jeho 

funkce; 

- vysvětlí rozdíl mezi maloobchodem 

a velkoobchodem, 

2.Obchod, obchodní činnosti 

- význam obchodu 

- maloobchod, velkoobchod 

12 

- popíše základní prodejní jednotku a 

určí základní vhodné vybavení 

podle druhu prodávaného zboží, 

formy prodeje a typu maloobchodní 

jednotky; 

- bezpečně a šetrně zachází se stroji a 

vybavením prodejny, nástroji a po-

můckami prodejny určenými jak 

pro prodej zboží, tak i pro úklid 

pracoviště; 

- dbá na pořádek, uvědomuje si, že 

zákazníka ovlivňují: vzhled bu-

dovy, úprava okolí, nákupní pro-

středí, kvalita zařízení; 

- provede úklid svěřeného úseku či 

pracoviště, při úklidu pracoviště 

používá úklidové a čistící pro-

středky v souladu s jejich určením 

dle doporučení výrobce; 

- dodržuje základní hygienické a 

bezpečnostní požadavky v obchod-

ním provozu; 

3. Prodejna  

- vnitřní a vnější úprava provozovny  

- vybavení provozovny  

- příprava pracoviště  

- aktuální požadavky na bezpečnost práce a hygi-

enu 

 

48 

- vyjmenuje a popíše jednotlivé 

formy prodeje 

- provede základní obsluhu zákaz-

níka s ohledem na specifika jednot-

livých forem prodeje 

- při styku se zákazníkem dodržuje 

základy slušného chování 

- zvládá komunikaci se zákazníkem 

při případných stížnostech ze strany 

zákazníka 

- je schopen informovat zákazníka o 

dalších službách poskytovaných 

prodejnou 

4. Formy prodeje 

- základní formy prodeje zboží 

- služby poskytované prodejnou 

 

 

 

144 



Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice                 ŠVP – Prodavač  

 85 

- provede základní činnosti spojené s 

odběrem, přejímkou, kontrolou 

zboží, ověření záruční doby, doby 

použitelnosti, minimální trvanli-

vosti;  

- uloží zboží do regálů a volných 

stohů v souladu s charakterem 

zboží;  

- uplatňuje zásady správného sklado-

vání a dodržování bezpečnostních, 

protipožárních a hygienických 

předpisů; 

- rozliší základní druhy obalových 

materiálů podle vlastností a použití; 

- uvede povinnosti prodejce a doda-

vatele při likvidaci obalů, 

- aplikuje optimální skladovací pod-

mínky pro konkrétní sortiment 

zboží;  

- upraví a připraví vybrané skupiny 

zboží k prodeji;  

- zabalí běžné zboží odpovídajícím 

obalovým materiálem s ohledem na 

funkčnost a estetickou úroveň a po-

třeby zákazníků;  

- provede základní obsluhu zákaz-

níka při prodeji vybrané skupiny 

zboží;  

- využívá mechanizačních prostředků 

pro manipulaci se zbožím; 

5. Obchodní operace v prodejně  

- nákup, příjem, skladování, příprava zboží k  

  prodeji, prodej vybraných skupin zboží 

- BOZP při skladování vybraných skupin zboží 

 

 

 

330 

- správně používá základní techniky 

aranžérských prací; 

- vytvoří cenovky, popisky 

- spolupracuje při vytváření estetic-

kého prostředí interiéru prodejny; 

- provede jednoduché výstavky a 

aranžování zboží v prodejně s při-

hlédnutím ke specifice sortimentu; 

6. Podpora prodeje 

- jednoduché propagační techniky, vystavování,  

  aranžování zboží, řádné označování zboží             

- estetický vzhled prodejny 

24 

 

 

2. ročník: 21 hodin týdně      Počet hodin celkem: 672 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy; 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hy-

giena práce, požární prevence  

- pracovněprávní problematika BOZP  

- bezpečnost technických zařízení 

14 
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- uvede příklady bezpečnostních rizik, 

nejčastější příčiny úrazů a jejich pre-

venci a zajistí první pomoc, 

- uvede povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu; 

- popíše základní prodejní jednotku a 

určí základní vhodné vybavení podle 

druhu prodávaného zboží, formy pro-

deje a typu maloobchodní jednotky; 

- bezpečně a šetrně zachází se stroji a 

vybavením prodejny, nástroji a po-

můckami prodejny určenými jak pro 

prodej zboží, tak i pro úklid praco-

viště; 

- dbá na pořádek, uvědomuje si, že zá-

kazníka ovlivňují: vzhled budovy, 

úprava okolí, nákupní prostředí, kva-

lita zařízení; 

- provede úklid svěřeného úseku či pra-

coviště, při úklidu pracoviště používá 

úklidové a čistící prostředky v sou-

ladu s jejich určením dle doporučení 

výrobce; 

- dodržuje základní hygienické a bez-

pečnostní požadavky v obchodním 

provozu; 

- uloží úklidové, čistící prostředky při 

dodržování předpisů z oblasti ochrany 

životního prostředí a hygieny; 

- likviduje zbytky úklidových a čistí-

cích prostředků a jejich obaly v sou-

ladu s předpisy z oblasti ochrany ži-

votního prostředí a hygieny; 

2. Prodejna  

- vnitřní a vnější úprava provozovny  

- vybavení provozovny  

- příprava pracoviště  

- aktuální požadavky na bezpečnost práce a hy-

gienu 

 

35 

- provede základní činnosti spojené s 

odběrem, přejímkou, kontrolou zboží, 

ověření záruční doby, doby použitel-

nosti, minimální trvanlivosti;  

- reaguje na zjištěné nedostatky do-

dávky;  

- uloží zboží do regálů a volných stohů 

v souladu s charakterem zboží;  

- uplatňuje zásady správného sklado-

vání a dodržování bezpečnostních, 

protipožárních a hygienických před-

pisů; 

- rozliší základní druhy obalových ma-

teriálů podle vlastností a použití; 

- aplikuje optimální skladovací pod-

mínky pro konkrétní sortiment zboží;  

- upraví a připraví vybrané skupiny 

zboží k prodeji;  

3. Obchodní operace v prodejně  

- nákup, příjem, skladování, příprava zboží k  

  prodeji, prodej vybraných skupin zboží 

- BOZP při skladování vybraných skupin zboží 

 

420 
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- zabalí běžné zboží odpovídajícím oba-

lovým materiálem s ohledem na 

funkčnost a estetickou úroveň a po-

třeby zákazníků; 

- provede základní obsluhu zákazníka 

při prodeji vybrané skupiny zboží; 

- charakterizuje základní problematiku 

vybraných zbožových skupin;  

- využívá mechanizačních prostředků 

pro manipulaci se zbožím; 

- vyjmenuje a popíše jednotlivé formy 

prodeje 

- provede základní obsluhu zákazníka 

s ohledem na specifika jednotlivých 

forem prodeje 

- při styku se zákazníkem dodržuje zá-

klady slušného chování 

- zvládá komunikaci se zákazníkem při 

případných stížnostech ze strany zá-

kazníka 

- je schopen informovat zákazníka o 

dalších službách poskytovaných pro-

dejnou 

4. Formy prodeje 

- základní formy prodeje zboží 

- služby poskytované prodejnou 

 

168 

- správně používá základní techniky 

aranžérských prací; 

- vytvoří cenovky, popisky 

- spolupracuje při vytváření estetického 

prostředí interiéru prodejny; 

- provede jednoduché výstavky a aran-

žování zboží v prodejně s přihlédnu-

tím ke specifice sortimentu; 

5. Podpora prodeje 

- jednoduché propagační techniky, vystavování,  

  aranžování zboží, řádné označování zboží             

- estetický vzhled prodejny 

35 

 

3. ročník: 21 hodin týdně      Počet hodin celkem: 672 

 

Výsledky vzdělávání Rozpis učiva 

Počet 

ho-

din 

Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence; 

- při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy; 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, 

nejčastější příčiny úrazů a jejich pre-

venci a zajistí první pomoc, 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hy-

giena práce, požární prevence  

- pracovněprávní problematika BOZP  

- bezpečnost technických zařízení 

14 

- popíše základní prodejní jednotku a 

určí základní vhodné vybavení podle 

druhu prodávaného zboží, formy pro-

deje a typu maloobchodní jednotky; 

2. Prodejna  

- vnitřní a vnější úprava provozovny  

- vybavení provozovny  

- příprava pracoviště  

42 
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- bezpečně a šetrně zachází se stroji a 

vybavením prodejny, nástroji a po-

můckami prodejny určenými jak pro 

prodej zboží, tak i pro úklid praco-

viště; 

- dbá na pořádek, uvědomuje si, že zá-

kazníka ovlivňují: vzhled budovy, 

úprava okolí, nákupní prostředí, kva-

lita zařízení; 

- provede úklid svěřeného úseku či pra-

coviště, při úklidu pracoviště používá 

úklidové a čistící prostředky v sou-

ladu s jejich určením dle doporučení 

výrobce; 

- dodržuje základní hygienické a bez-

pečnostní požadavky v obchodním 

provozu; 

- uloží úklidové, čistící prostředky při 

dodržování předpisů z oblasti ochrany 

životního prostředí a hygieny; 

- likviduje zbytky úklidových a čistí-

cích prostředků a jejich obaly v sou-

ladu s předpisy z oblasti ochrany ži-

votního prostředí a hygieny; 

- aktuální požadavky na bezpečnost práce a hy-

gienu 
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- provede základní činnosti spojené s 

odběrem, přejímkou, kontrolou zboží, 

ověření záruční doby, doby použitel-

nosti, minimální trvanlivosti;  

- reaguje na zjištěné nedostatky do-

dávky;  

- uloží zboží do regálů a volných stohů 

v souladu s charakterem zboží;  

- uplatňuje zásady správného sklado-

vání a dodržování bezpečnostních, 

protipožárních a hygienických před-

pisů; 

- rozliší základní druhy obalových ma-

teriálů podle vlastností a použití; 

- aplikuje optimální skladovací pod-

mínky pro konkrétní sortiment zboží;  

- upraví a připraví vybrané skupiny 

zboží k prodeji;  

- zabalí běžné zboží odpovídajícím oba-

lovým materiálem s ohledem na 

funkčnost a estetickou úroveň a po-

třeby zákazníků;  

- provede základní obsluhu zákazníka 

při prodeji vybrané skupiny zboží;  

- vysvětlí nezbytnost inovace sorti-

mentu a výprodeje;  

- charakterizuje základní problematiku 

vybraných zbožových skupin;  

- využívá mechanizačních prostředků 

pro manipulaci se zbožím; 

3. Obchodní operace v prodejně  

- nákup, příjem, skladování, příprava zboží k 

prodeji, prodej vybraných skupin zboží  

- základní členění a charakteristika vybraných 

skupin zboží  

- BOZP při skladování vybraných skupin zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- správně používá základní techniky 

aranžérských prací; 

- vytvoří cenovky, popisky 

- spolupracuje při vytváření estetického 

prostředí interiéru prodejny; 

- provede jednoduché výstavky a aran-

žování zboží v prodejně s přihlédnu-

tím ke specifice sortimentu; 

4. Podpora prodeje  
- jednoduché propagační techniky, vystavování, 

aranžování zboží, řádné označování zboží  

- estetický vzhled prodejny 
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PERSONÁLNÍ  A  MATERIÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ  VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Název školy:     Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice  

Adresa školy:     č.p. 8, 752 01  Křenovice 

Zřizovatel:     Olomoucký kraj 
Název ŠVP:      Prodavač 

Kód a název oboru vzdělání:   66-51-E/01 Prodavačské práce 

Dosažený stupeň vzdělání:    střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia:     3 roky, denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro:  dívky i chlapce 

Platnost od:     1.9.2021 

 

Personální podmínky 

Všeobecně vzdělávací předměty oboru prodavač vyučují učitelé s odbornou kvalifikací. Od-

borné předměty vyučuje učitel, který si doplňuje předepsanou odbornou kvalifikaci studiem 

učitelství odborných předmětů obchod a služby na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 

K dalšímu odbornému rozvoji využívají semináře zaměřené na rozvoj pedagogických doved-

ností pořádané NÚOV Praha, vzdělávacími agenturami či jinými středními školami a samostu-

diem. 

Výuku odborného výcviku garantuje, organizuje a kontroluje vedoucí učitelka odborného vý-

cviku plně splňující podmínky odborné kvalifikace, která současně zajišťuje kontakt a komu-

nikaci se smluvními pracovišti OV. Vzhledem k tomu, že škola není schopna zajistit výuku OV 

celé skupiny na jednom pracovišti, probíhá výuka OV na smluvních pracovištích částečně pod 

odborným vedením učitele odborného výcviku a částečně pod dozorem instruktora. V jednom 

týdnu je učitel OV přítomen celé tři dny. Výuku OV zajišťují učitelé, kteří plní podmínky od-

borné kvalifikace. V jednom případě chybí vyučení v oboru (bude řešeno doplněním vzdělání 

ve zkrácené formě). 

Materiální podmínky 

Teoretické vyučování probíhá v hlavní budově školy na adrese Křenovice 8. Teoretické před-

měty se vyučují v kmenové učebně, která je vybavena interaktivní tabulí SmartBoard 680 pro-

pojenou s počítačem připojeným k internetu nekódovaným bezdrátovým připojením, DVD pře-

hrávačem a dataprojektorem, součástí sestavy je rovněž možnost připojení notebooku a video-

kamery, kapacita učebny je 18 žáků. Škola nemá bezbariérový přístup. 

Výuka tělesné výchovy probíhá ve vlastní tělocvičně a na fotbalovém hřišti místního fotbalo-

vého oddílu. Vybavení tělocvičny umožňuje výuku gymnastiky, kondičního cvičení a v ome-

zené míře sálových her. Vybavení venkovního hřiště umožňuje provádět některé atletické dis-

ciplíny a kondiční běhy. 

V prvním ročníku je zařazen výběrový zimní lyžařský kurz, který probíhá v zimním středisku 

Karlov pod Pradědem a umožňuje výuku sjezdového lyžování, běhu na lyžích a turistiky. Škola 

disponuje vlastním sjezdovým a běžeckým vybavením, které si mají žáci možnost bezplatně 

zapůjčit. Ve druhém ročníku je zařazen sportovně turistický kurz. 

Výuka informatiky probíhá v odborné učebně VT s kapacitou 18 pracovních stanic pro žáky a 

1 pracovní stanice pro učitele, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwaro-

vým vybavením a neomezeným připojením na internet prostřednictvím místní sítě LAN. 

Praktické činnosti jsou realizovány v předmětu odborný výcvik na smluvních pracovištích a 

jedenkrát za 2 týdny ve cvičné prodejně, která je vybavena zařízením pro nácvik základních 

prodejních dovedností při pultovém prodeji a základních odborných dovedností – dárkové 
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balení zboží, vážení, měření, dělení zboží, práce na pokladně. Učebna je vybavena potřebným 

zařízením – prodejní pult, regály se vzorky zboží, elektronické váhy, elektronická kontrolní 

pokladna a základním inventářem – vzorky produktů, balící materiál aj. Odborný výcvik je 

smluvně zajištěn na smluvních pracovištích u právnických osob v hypermarketech. Pro výuku 

je nutné, aby tyto provozovny byly vybaveny vhodným zařízením a inventářem pro prodej, 

škola před podpisem smlouvy o zajištění odborného výcviku toto vybavení kontroluje.Všechna 

pracoviště splňují hygienické požadavky pro výuku žáků. 

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

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

Ve škole se vzdělávají žáci z regionu Přerov, Prostějov, Vyškov, Kroměříž a Olomouc. Pro 

žáky, kteří nemohou denně dojíždět na vyučování, je k dispozici internát, který poskytuje celo-

denní péči o žáky. Žáci mají zajištěné celodenní stravování (5 jídel), jsou ubytovaní v pokojích, 

které v současné době splňují podmínky stanovené hygienickými předpisy. Ve volném čase 

mohou využívat společenské místnosti (televizor, video, DVD), učebnu výpočetní techniky a 

tělocvičnu. 

 

Spolupráce se sociálními partnery 

 

1. Monitorovací analýza potřeb trhu práce 

Z konzultací realizovaných na úřadech práce je zřejmé, že ve většině podniků jsou stanoveny 

požadavky na kvalifikaci a pracovní dovednosti, z toho přibližně 50% podniků hodnotí své za-

městnance pravidelně a nad 60% podniků zajišťuje pro své pracovníky nějaké vzdělávací a 

rozvojové aktivity. U uchazečů o volná místa zaměstnavatelé nejčastěji postrádají následující 

měkké dovednosti: 

− spolehlivost a přesnost, 

− základní odborné znalosti, 

− manuální zručnost, 

− loajalita, 

− schopnost řešit problém, 

− dovednosti týmové práce, 

− schopnost učit se, 

− znalost cizích jazyků, 

− počítačové a IT dovednosti. 

Zaměstnavatelé upřednostňují především ty uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 

− dostatečně motivováni pro práci, 

− dostatečně flexibilní k požadavkům reflektujícím změny ve výrobním programu a organi-

zaci, 

− stabilní ve svém osobním životě, 

− ochotni učit se, 

− schopni nést odpovědnost, 

− schopni řešit problém, 

− schopni týmové práce, 

− adaptabilní (schopni vykonávat více činností), 

− schopni rozhodovat se, 

− mají své osobní cíle, které jsou schopni definovat a vysvětlit, 

souhrnně tedy upřednostňují uchazeče s tzv. přenositelnými kompetencemi.  

I přesto, že možnost vybavit absolventy těmito kompetencemi v podmínkách naší školy je do 

jisté míry omezena jejich možnostmi a schopnostmi, má velký význam pro budoucí uplatnění 
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absolventa na trhu práce především jeho motivace pro práci a chuť a snaha se profesně uplatnit. 

Při odpovídajícím odborném vedení jsou uchazeči schopni řešit dílčí problémy související s je-

jich pracovním zařazením, jsou schopni rozhodovat se při řešení jednoduchých situací a jsou 

schopni týmové práce.  

Při vlastní analýze potřeb trhu práce jsme kontaktovali celkem pět potencionálních zaměstna-

vatelů našich absolventů provozujících obchodní činnost prakticky na území celé střední Mo-

ravy (firmy Kaufland, Tesco, Ahold, Pramen, Drogerie). Charakteristika ŠVP i popis absol-

venta vyhovuje požadavkům všech zaměstnavatelů a všechny oslovené firmy nabízejí absol-

ventům pracovní uplatnění jako kvalifikovaná síla ve svých provozech.  

 

2. Formulace požadavků sociálních partnerů 

Podstatná část spolupráce se sociálními partnery se realizuje při zabezpečování výuky odbor-

ného výcviku na smluvních pracovištích, která probíhá dvěma způsoby. Buď se jedná o skupi-

novou výuku na smluvních pracovištích pod vedením vlastních učitelů odborného výcviku, jsou 

žáci rozmístěni na různých pracovištích a jejich odborný výcvik probíhá střídavě pod vedením 

vlastních učitelů OV a instruktorů z řad zkušených pracovníků firmy. Hlavním kritériem při 

rozmísťování žáků na jednotlivá pracoviště je místo jejich bydliště a dopravní dostupnost pra-

coviště.  

Škola dlouhodobě spolupracuje s těmito smluvními pracovišti: 

- Albert hypermarket Přerov 

- Kaufland Kroměříž 

- Tesco Stores ČR, Kroměříž 

a dalšími sociálními partnery: 

− ZŠ Kojetín, Svatopluka Čecha 

Komunikace se smluvními firmami je na dobré úrovni. Instruktoři mají možnost kontaktu se 

školou prostřednictvím pověřeného pedagogického pracovníka, mohou se účastnit jednání pe-

dagogické rady, závěrečných zkoušek a dalších akcí. Zaměstnanci smluvních firem jsou kaž-

doročně členy zkušební komise pro závěrečné zkoušky jako odborníci z praxe. V průběhu 

vlastní tvorby ŠVP byla jednotlivá témata konzultována s odpovědnými pracovníky na smluv-

ních pracovištích a na základě těchto konzultací byly upraveny nebo změněny následující části 

ŠVP:  

− Kaufland Přerov navrhuje rozšířit výuku o téma „Státní kontrolní orgány“ 

− Kaufland Kroměříž bez připomínek 

− Penny Market Lipník nad Bečvou bez připomínek 

Nespornou předností smluvních pracovišť je možnost žáků seznamovat se s moderními tech-

nologiemi a novými materiály a jejich zaváděním do provozu. Témata spojená s touto proble-

matikou jsou zařazena do ŠVP:  

− HACCP – kritické body 

− Základy první pomoci 

− Základy úklidových prací 

V zájmu získání nových poznatků, zkušeností a dovedností, prohloubení vzájemné spolupráce 

a výměny zkušeností se škola účastní těchto profesních soutěží a odborných exkurzí: 

Profesní soutěže: 

− Celostátní soutěž pořádaná obchodním řetězcem Kaufland České republiky – žáci soutěží 

v praktických úkolech jako např. komunikace se zákazníkem, jízda s paletovým vozíkem, 



Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice                 ŠVP – Prodavač  

 93 

znalosti zákaznických záruk, řazení zboží podle ceny, stavění čel, výměna pásky ve váze, 

kartonový řez, upravenost zaměstnanců atd.  

− Dárkové balení pořádaná školou – ozdobné balení dárků na vybrané téma, soutěž se na 

škole koná každoročně pro žáky 2. a 3. ročníku.   

− Odborné exkurze: 

− DC Ahold Olomouc 

− DC Kaufland Olomouc 

− Pivovar Zubr Přerov 

− OLIMA Olomouc 

− Flora Olomouc 

− Aranžování výkladních skříní 

Pozitivní je také skutečnost, že v poslední době se nejen zvyšuje zájem zaměstnavatelů o ab-

solventy, ale i ochota aktivně se podílet na přípravě žáků, případně žáky hmotně podporovat. 

Informace o uplatnění absolventů na trhu práce škola získává z Dotazníku pracovního uplatnění 

absolventů. Touto formou škola monitoruje úspěšnost absolventů při jejich zařazování do pra-

covního procesu ve svém oboru či jiném oboru, případné evidenci na ÚP nebo dalším studiu.  

    

3. Podpora realizace ŠVP regionálními partnery 

Nezbytnou podmínkou úspěšné práce školy je aktivní spolupráce s rodičovskou veřejností. Ta 

se odehrává formou běžného kontaktu rodičů se školou prostřednictvím třídních nebo indivi-

duálních schůzek a zastoupením školy ve školské radě. Bohužel je spolupráce s rodičovskou 

veřejností na naší škole poměrně obtížná a v mnoha případech nefunguje podle představ vedení 

školy. Zájem rodičů o studijní výsledky žáků a jejich chování a přístup k plnění povinností není 

až na výjimky téměř žádný, třídních schůzek se účastní asi jen 10 % rodičů a rodiče se nedostaví 

do školy ani na individuální schůzku k řešení problémů z podnětu školy.  

Mezi sociálními partnery, s nimiž škola udržuje kontakt, jsou úřady práce v Kojetíně, Přerově, 

Prostějově, Olomouci, Kroměříži a Vyškově. Ty jsou významným zdrojem informací o situaci 

na regionálním trhu práce a umožňují tak škole orientovat se ve vývoji nabídky a poptávky v 

oboru. Společnou snahou je, aby absolventi neměli po ukončení studia problém získat zaměst-

nání v oboru, který absolvovali. Poptávka po absolventech je v regionu poměrně vysoká, takže 

by neměl být problém zaměstnání získat. Problémem však je, že nízké nástupní platy nejsou 

pro absolventy dostatečnou motivací a řada z nich odchází za lepším výdělkem mimo obor. 

Stává se, že někteří absolventi najdou pracovní uplatnění přímo na svých bývalých smluvních 

pracovištích. 

Pro žáky 3. ročníků pořádají pracovníci Informačního a poradenského střediska ÚP v Přerově 

každý rok besedy pro budoucí absolventy, kde se žáci dozví informace z oblasti krátkodobých 

brigád, evidence na ÚP, nástupu do zaměstnání, možností dalšího studia a případně odpovědi 

na další dotazy v oblasti jejich zájmu. 

MŠMT již od roku 2000 vyhlašuje program „Podpora sociálně znevýhodněných žáků středních 

škol“. Škola se tohoto programu od jeho počátku každoročně účastní, bez poskytnuté dotace by 

studium bylo pro některé žáky velmi obtížně realizovatelné nebo zcela nemožné.  

 

Velmi důležitým prvkem pro realizaci ŠVP je účast pedagogických pracovníků školy na DVPP 

dle jejich odborné kvalifikace, zaměření a odbornosti.  
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Účastí na těchto vzdělávacích akcích si pedagogové: 

a) doplňují odbornou kvalifikaci dle svého pracovního zařazení dalším studiem pro splnění 

odborné kvalifikace dané zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů 

b) prohlubují kvalifikaci účastí na seminářích, kurzech či dalších vzdělávacích projektech. 

Doplnění odborné kvalifikace pedagogických pracovníků či její prohloubení má současně vý-

znamný vliv na kvalitu výuky a následně i na úroveň vědomostí a dovedností žáků. 

V zájmu prezentace školy na veřejnosti pořádá škola každoročně Den otevřených dveří, účastní 

se přehlídek středních škol, na nichž se potencionální zájemci o studium na naší škole, jejich 

rodiče, bývalí absolventi, současní studenti a veřejnost mohou seznámit se vzdělávací nabídkou 

školy i s praktickými ukázkami prací žáků a prezentuje svou vzdělávací nabídku formou ná-

vštěv základních škol a základních škol praktických v okolí. 

Přehlídky škol 

− Přerov 

− Hranice 

− Prostějov 

− Vyškov 

− Kroměříž 

− Bystřice p. Hostýnem 

− Olomouc 

Výčet základních škol: 

− Kojetín – náměstí Míru, Svatopluka Čecha  

− Chropyně – Komenského 

− Přerov – Boženy Němcové, Trávník, U Tenisu, Velká Dlážka, Pod skalkou, Hranická, Za 

mlýnem, Svisle, Želatovská 

− Lipník nad Bečvou – Hranická, Osecká, Loučka  

− Osek nad Bečvou 

− Pavlovice u Přerova 

− Kokory  

− Hustopeče nad Bečvou  

− Hranice IV-Drahotuše 

− ZŠ Tovačov  

− Troubky 

− Dub     

− Brodek u Přerova 

− Dřevohostice 

− Horní Moštěnice 

− Hranice – Školní družina,  ZŠ a MŠ při lázních, ZŠ Tř. 1. máje 

− Vyškov-Předměstí – Tyršova,  Na vyhlídce   

− Vyškov-Nosálovice        

− Vyškov-Dědice – sídliště Osvobození, Morávkova   

− Nezamyslice 

− Ivanovice na Hané 

− Bedihošť 

− Čechy pod Kosířem 

− Brodek u Prostějova 



Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice                 ŠVP – Prodavač  

 95 

− Klenovice na Hané  

− Němčice nad Hanou 

− Prostějov – Studentská,  Edvarda Valenty, Kollárova, Palackého, Rejskova, sídl. Svobody, 

Dr. Horáka 

− Kroměříž – Albertova, Komenského náměstí, U Sýpek, Zeyerova, Švabinského nábřeží    

− Hulín 

− Břest    

− Kvasice 

− Bystřice pod Hostýnem – Pod Dubíčkem, Pod Zábřehem 

− Holešov – Družby, Smetanovy sady  

− Morkovice-Slížany      

− Zborovice 

− Zdounky                

Velmi úzkou spolupráci má škola se ZŠ Sv. Čecha Kojetín, která se zaměřuje m.j. i na vzdělá-

vání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a na žáky s prospěchovými problémy. 

V květnu 2009 byla podepsána spolupráce při realizaci aktivit plánovaného projektu s názvem 

„Zkvalitnění výuky na ZŠ Kojetín, Sv. Čecha 586, okres Přerov se zaměřením na praktické 

dovednosti a uplatnění na trhu práce“. Spolupráce by měla vést ke správnému výběru povolání 

žáků základní školy.  
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AUTORSKÝ KOLEKTIV 
 

 

Koordinátor ŠVP:    Mgr. Josef Plesník  

 

 

Vedoucí týmů:  

 

Pro tvorbu VVP:  Ing. Danuše Tichá  Český jazyk 

    Iveta Sedláková  Občanská výchova 

    Ilona Hudecová  Matematika 

    Mgr. Vlastimil Botek  Tělesná výchova 

    Mgr. Josef Plesník   Informatika 

Pro tvorbu OP a OV:  Bc. Jarmila Plesníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková kontrola:    Mgr. Josef Plesník  

 

 

Technické zpracování:   Mgr. Josef Plesník 

 

 

 

Aktualizace a doplnění ŠVP:  Mgr. Veronika Pospíšilová 

 

 

 

 

V Křenovicích dne 27. srpna 2021 

 


