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1.1

Profil absolventa
Identifikační údaje

Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

1.2

Školní vzdělávací program

Lesnictví
41-46-M/01 lesnictví
4 roky, denní studium
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009, aktualizace k 1. 9. 2016

Popis uplatnění absolventa v praxi

Absolvent je odborně připraven tak, aby po zapracování mohl v lesním hospodářství a
oborech, které se zabývají péčí o les a přírodní prostředí zastávat širokou škálu
technickohospodářských a administrativně správních činností, pro které zaměstnavatel
vyžaduje úplné střední odborné lesnické vzdělání.
Cílem uplatnění absolventa je kvalifikovaná správa lesa ve smyslu trvale udržitelného
hospodaření. Po zapracování se uplatní jako zaměstnanec lesnického provozu, později po
splnění zákonem předepsaných předpokladů i jako odborný lesní hospodář (ve smyslu
zákona o lesích).
Absolvent se může v lesním hospodářství, státní správě i soukromém sektoru uplatnit v
celé řadě činností, pro které zaměstnavatel vyžaduje úplné střední odborné lesnické
vzdělání, ve státní správě (lesnictví, myslivost - má nejvyšší možné myslivecké vzdělání,
ochrana životního prostředí apod.), nebo jako soukromý podnikatel.
Speciální součástí jeho odborného vzdělávání je dále kvalifikace pro výkon činnosti
mysliveckého hospodáře (ve smyslu zákona o myslivosti) a pro obchod s reprodukčním
materiálem lesních dřevin (ve smyslu zákona o lesích a příslušné vyhlášky).
Získá kvalifikační průkaz pro obsluhu ruční motorové řetězové pily a křovinořezu.
Má možnost stát se během studia plně kvalifikovaným lesním pedagogem.
Má možnost vyznat se v regionální politice EU a tvořit projekty k získávání prostředků ze
strukturálních fondů EU.
Absolvent se může uplatnit i v příbuzných oborech, zejména v dřevařství
a v okrasném sadovnictví a při údržbě veřejné zeleně.
Absolvent se kromě toho může ucházet o přijetí na vyšší odborné a vysokoškolské studium
za stejných podmínek jako absolventi ostatních škol poskytujících úplné střední vzdělání s
maturitou.

1.3

Odborné kompetence absolventa

Absolvent:
 Respektuje zákonitosti vývoje lesních ekosystémů;
 Ctí přírodovědné principy trvale udržitelného hospodaření v lesích a principy zakládání,
pěstování a ochrany lesa a přírodního prostředí a ochrany dřeva;
 Determinuje lesní dřeviny a stanovištní rostliny podle morfologických znaků,
genetických forem lesního humusu, druhů a typů lesních půd a příslušnosti do ESR,
zná a uvědomuje si indikační hodnotu rostlin;
 Realizuje pozorování lesa a jeho změn, dbá jejich včasné registrování a hodnocení,
formuluje a realizuje všechna potřebná opatření;
 Je obeznámen se zásadami certifikace dříví a možnostmi jejich využití;
 Ovládá způsoby propagování a zajišťování trvale udržitelného rozvoje lesů;
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Uplatňuje metody hospodaření v lesích podporujících biodiverzitu v lesních
ekosystémech;
Respektuje příslušné zákonné předpisy pro organizaci sběru osiva z uznaných
porostů, včetně řízení prací ve školkách, až po vyzvedávání a expedici sazenic;
Zpracovává plán výchovných zásahů;
Zpracovává plán obnovných zásahů;
Počítá a eviduje vytěženou hmotu, včetně evidence a řízení její distribuce;
Řídí odborně a ekonomicky účelně manipulaci s vytěženou dřevní hmotou;
Vypočítá objem jednotlivých stromů i zásob jednotlivých porostů a porostních skupin;
Ovládá základy hospodářské úpravy lesů, techniku a technologii vypracování lesního
hospodářského plánu, jeho využití pro hospodaření v lesích a vedení lesní
hospodářské evidence;
Dokáže posoudit technické prostředky, používané v lesním hospodářství, na základě
analýzy jejich technických parametrů, zvládá ošetřování a seřizování běžných typů
pracovních strojů;
Pracuje s ruční motorovou řetězovou pilou;
Rozumí základní konstrukci, významu a technologickým zásadám použití strojů v
lesním hospodářství;
Ovládá základní pěstební, těžební a transportní technologie, jejich strukturu, technické
zajištění, pracovní a organizačně ekonomickou stránku;
Ovládá řízení motorových vozidel na základě získaného řidičského oprávnění na
osobní automobil (případně na traktor, nákladní automobil a motocykl);
Má osvojeny základy lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a strží;
Plánuje, projektuje a realizuje údržbu jednoduchých pozemních a dopravních lesních
objektů a objektů hrazení bystřin dle technické dokumentace;
Řídí provoz myslivosti v rozsahu zákonných pravomocí mysliveckého hospodáře;
Ovládá bionomie jednotlivých druhů zvěře, péči o zvěř a má znalosti o jejich běžných
chorobách;
Zná obsah pojmu „ekologické“ lovectví, bezpečně ovládá myslivecké střelectví a
mysliveckou kynologii;
Ctí mysliveckou etiku a zná historický vývoj myslivosti u nás i v zahraničí;
Zná a striktně dodržuje příslušné zákonné předpisy o myslivosti
Jednoduše zaměří lesní detail, pracuje s lesnickými mapami, vede pozemkovou
evidenci a udržuje hranice pozemkové držby v elaborátech i v terénu;
Je seznámen s principy pozemního a leteckého zaměřování a mapování lesů, vedení
evidence pozemků, signalizací, stabilizací a údržbou hranic;
Pracuje s lesnickými průměrkami, výškoměry a relaskopickými pomůckami;
V základních principech oceňuje lesní půdu a lesních porosty, zjišťuje a počítá náhrady
škod na nich;
Pracuje s počítačem z hlediska uživatele ICT v oblasti lesního hospodářství, základů
hospodářské administrativy a účetní evidence v rozsahu potřeb samostatného lesního
technika středoškolské kvalifikace;
Vypracovává návrhy technologických postupů, přípravu, řízení, ekonomické a
ekologické hodnocení technologických procesů;
Zpracovává podklady pro výpočet mezd, spolupracuje při tvorbě norem, provádění
kalkulací nákladů a technicko-ekonomických rozborů;
Provádí tržní analýzy, realizuje výrobky hlavní i přidružené lesní výroby, zjišťuje
rentabilitu lesního podniku;
Rozhoduje o hospodářských opatřeních na základě ekonomické analýzy nákladů a
analýzy trhu, spolupracuje s vlastníkem lesního majetku při stanovení hospodářských
cílů a prosazování těchto cílů v souladu se zákonnými předpisy;
Zvládá základy marketingu a tvorby cen výrobků v lesním hospodářství v závislosti na
stavu trhu a dbá zásad hospodárnosti při řízení lesního podniku;
Ovládá právní předpisy týkající se lesního hospodářství, půdy, životního prostředí,
myslivosti, silničního provozu;
Dodržuje zásady správního řízení a správního řádu;
Analyzuje a interpretuje obsahy právních norem - zákonů, vyhlášek, výnosů, směrnic
a pokynů;
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Vypracovává zápisy o jednání, odborné zprávy, anotace;
Ctí zásady personální politiky, sociálního zabezpečení a odměňování zaměstnanců
s ohledem na sociálně-psychologické aspekty práce;
Dodržuje techniku organizace a hygieny duševní práce, používá metody samostatného
studia;
Analyzuje příčiny úrazů, nemocí z povolání a jejich prevenci, dodržuje základní
ustanovení o bezpečnosti a hygieně práce i pracovního prostředí;
Zvládá řízení malého kolektivu;
Využívá základy ICT a využívání informačních zdrojů pro práci v oboru i v dalším
sebevzdělávání;
Odborně poskytuje nezbytnou základní první pomoc při nevolnosti, pracovních
úrazech a nehodách, správně používá prostředků protipožární ochrany.

Další výsledky vzdělávání absolventa

Absolvent:
 Se dokáže orientovat v politickém dění, zná základní principy fungování demokratické
společnosti, svá práva a dovede uplatňovat své zájmy v rámci zákonných norem
občanské společnosti, respektuje však práva jiných lidí; je připraven na život v
multikulturním prostředí;
 Má přehled o fungování tržní ekonomiky, uvědomuje si význam funkčního sociálního
systému a smyslu pro občanskou solidaritu;
 Dovede rozlišit základní kategorie životních hodnot, je schopen odpovědného a
humánního přístupu k ostatním lidem;
 Orientuje se v mezilidských vztazích a chápe význam rodiny ve společnosti;
 Váží si svého zdraví a upevňuje si svou tělesnou i duševní kondici;
 Je poučen o negativních dopadech neodpovědného a nezdravého způsobu života a o
škodlivém vlivu návykových látek na lidský organismus;
 Je schopen kultivovaného projevu ústní a písemnou formou včetně využití ICT a chápe
jeho význam pro společenské a pracovní uplatnění;
 Má všeobecný kulturní rozhled, dovede se orientovat v jednotlivých uměleckých
žánrech, má přehled o české i světové literatuře a má vypěstován návyk číst krásnou
literaturu, populárně naučná díla a časopisy podle svého zájmu;
 Dokáže kriticky přistupovat k médiím, získávat potřebné informace s využitím ICT
včetně informací ze sdělovacích prostředků a je schopen je interpretovat jak v obecné,
tak i v odborné oblasti;
 Má přehled o historickém vývoji českých i světových dějin, který vedl k vytvoření
současné podoby světa a který odráží i současné politické dění;
 Je schopen nejen přiměřeně komunikovat v jednom světovém jazyce a domluvit se o
věcech denního života, ale ovládá a využívá cizojazyčnou odbornou terminologii
potřebnou k jeho vlastnímu odbornému vzdělávání a k výkonu povolání;
 Má matematické znalosti a poznatky na úrovni střední školy v míře potřebné k
úspěšnému řešení konkrétních problémů ve své profesi i v běžných životních situacích;
 Rozumí a je schopen používat přesné matematické formulace, matematické symboly
a další prostředky (např. grafy, diagramy, tabulky);
 Odhaduje předpokládané výsledky, ověřuje reálnost získaných výsledků a zdůvodňuje
zvolené způsoby řešení;
 Rozumí přírodním jevům a zákonům a je schopen uplatnit přírodovědné poznatky ve
své profesi i v běžném životě,
 Chápe důsledky aplikací fyziky, chemie a biologie na lidskou společnost v závislosti na
rozvoji vědy a techniky a jedná v zájmu ochrany životního prostředí;
 Provádí základní metody práce v přírodovědných oborech (pozorování, experiment,
vyhodnocení experimentu, návrhy řešení ad.) a využívá k tomu patřičné přístroje a
materiály;
 Ovládá práci s ICT, využívá poznatky a dovednosti osvojené z oblasti ICT v běžné i
profesní praxi a jako zdroj informací;
 Během studia získal návyk průběžně se odborně vzdělávat ve svém oboru a schopnost
uplatňovat nově získané poznatky při výkonu svého povolání;
 Orientuje se v regionální politice EU a zná význam strategických dokumentů.
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Způsob ukončení vzdělávání

Podle platných předpisů MŠMT je vzdělávání ukončeno maturitní zkouškou, která se
skládá ze společné části a profilové části.
Ve společné části maturitní zkoušky vytvoří SLŠ v Hranicích pro své žáky takové podmínky,
aby mohli uplatnit svá práva volby předmětu zkoušky společné části dle aktuálního modelu
a specifik vzdělávacího programu školy.
Profilová část obsahuje 3 zkoušky. Jako první je praktická část vykonávaná na Školním
polesí ve Valšovicích za účasti zástupců zaměstnavatelů. Druhá zkouška je povinná –
pěstování lesů. Třetí zkouška je volitelná mezi předměty specializace – lesní těžba,
ochrana lesů a přírodního prostředí, hospodářská úprava lesů, ekonomika lesního
hospodářství, myslivost. Druhá a třetí zkouška je ústní.
Dokladem o dosažení středního vzdělání je maturitní vysvědčení. Úspěšné složení
maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o
studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat
si specifické znalosti v oboru samostudiem, různými školeními a kurzy a celoživotním
vzděláváním
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2.1

Charakteristika ŠVP
Identifikační údaje

Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

2.2





2.3






Školní vzdělávací program

Lesnictví
41-46-M/01 lesnictví
4 roky, denní studium
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009, aktualizace k 1. 9. 2016

Podmínky pro přijetí ke studiu
mimořádně pozitivní vztah k přírodě
splnění povinné školní docházky
úspěšné přijímací řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy
prokázání zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost
Pro přijetí do oboru vzdělání nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící nemocemi
pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze a velkou zátěž
závažnými alergickými chorobami dýchacího ústrojí nebo alergiemi v případě
předpokladu práce v terénu
záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu řízení motorových vozidel
závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy, vylučujícími středně velkou
fyzickou zátěž
K posouzení zdravotního stavu uchazeče o studium je kompetentní příslušný
registrující praktický lékař a jeho vyjádření je nezbytnou součástí přihlášky do oboru
vzdělání.

Každý případ je připraven ředitel školy posuzovat individuelně.

2.4

Celkové pojetí vzdělání

Celkové pojetí středního odborného vzdělávání je v souladu se základními principy
výchovy a vzdělávání. Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Je cestou i nástrojem
rozvoje lidské společnosti - rozvoje znalostí, dovedností a schopností žáka ve všech
oblastech činnosti a formování jeho charakterových vlastností. Připravuje absolventy k
dobrému uplatnění na trhu práce v ČR a EU, ke studiu na vyšších a vysokých školách a k
celoživotnímu vzdělávání.
K záměru školy připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní,
občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa slouží cíle:





učit se poznávat - osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si poznatky o světě a dále je rozšiřovat;
učit se pracovat a jednat - naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které nás
obklopuje, vyrovnat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být
schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti;
učit se být - porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s
obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným
úsudkem a osobní zodpovědností;
učit se žít společně, učit se žít s ostatními - umět spolupracovat s ostatními, být
schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo.

Stěžejními metodami výuky jsou autodidaktické metody (samostatné učení a práce žáků,
problémové učení, týmová práce a kooperace), sociálně komunikativní aspekty učení a
vyučování (diskuse, panelové diskuse), metody činnostně zaměřeného vyučování
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(praktické práce žáků - vlastní pozorování a objevování), důraz na motivační činitele
(soutěže, simulace a řešení konfliktů, veřejné prezentace práce žáků, projektové metody
výuky). Zařazení jednotlivých metod výuky do školního vzdělávacího programu je
konkretizováno na úrovni vyučovacích předmětů.
V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny kompetence:




občanské tak, aby absolventi jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně;
dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných
lidí; působili v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických
hodnot; uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu; zajímali se o
politické a společenské dění u nás i ve světě; chápali význam životního prostředí a
jednali v duchu udržitelného rozvoje; byli hrdi na tradice a hodnoty svého národa,
chápali jeho minulost i současnost; ctili život a uvědomovali si za něj odpovědnost, byli
připraveni řešit své osobní a sociální problémy; uměli myslet kriticky;
klíčové - komunikativní, personální, sociální, řešení problémů, využívání informačních
a komunikačních technologií, schopnost aplikovat základní matematické postupy,
orientovat se v oboru tak, aby se vhodně uplatnili na trhu práce.

Průřezová témata (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk
a svět práce, Informační a komunikační technologie) jsou průběžně začleňována do
teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti žáků ve škole a domově mládeže, v
seminářích, kurzech, besedách a exkurzích, při projektové činnosti, stážích a v celkovém
klimatu školy, domova mládeže a školního polesí.

2.5

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných

Metodické přístupy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami řešíme
v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných v platném znění a v souladu s Opatřením ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního
odborného vzdělávání Č.j.: MSMT-21703/2016-1 vydaného dne 18. srpna 2016.

2.6

Organizace výuky

Záměrem středního odborného vzdělání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a
odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si
měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a
studijním předpokladům.
Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium. Organizační formy vyučování probíhají
u teoretické výuky převážně běžně – frontálně v systému vyučovacích hodin. Pro zajištění
výuky předmětových cvičení je školní rok organizačně rozdělen na osm čtyřtýdenních
cyklů. Praktická výuka je realizována formou učební praxe rozvrhové (2. a 3. ročníky)
v systému předmětových cvičení, učební praxe blokové na podzim a na jaře (1. až 3.
ročníky), odborné provozní individuální praxe dva týdny v době profilové maturitní zkoušky
(2. a 3. ročníky), komplexní příklady 4. ročníků na jaře před praktickou částí profilové
maturitní zkoušky. Provozní individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým
vyučováním u 2. až 4. ročníků.
Podstatná část výuky praxe je organizována na školním polesí ve Valšovicích a také u
dalších lesnických firem. Předmětová cvičení probíhají v odborných cvičebnách, ve
školním arboretu a na školním polesí ve Valšovicích.
Výuka praxe i předmětových cvičení probíhá skupinově. Vhodným doplňkem výuky jsou
odborné a tematické exkurze, extenze expertů lesnického provozu, účast na kurzech a
zapojení do projektů včetně stáží a výměnných akcí.
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Hodnocení žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 (školský zákon), jeho
konkretizace je ve školním Klasifikačním řádu, viz. příloha č. 10.2. Hodnocení žáků je plně
v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a
objektivnost klasifikace.
Filozofie hodnocení výsledků vzdělávání na naší škole spočívá v tom, že učitelé hodnotí a
hledají, co žák umí. Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře
obsahovaly možnosti sebehodnocení, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu ke
každému žákovi, podchycování osobního růstu žáka. V již zmiňovaném individuálním
přístupu klasifikace motivačně podporuje talentované žáky.
Praktické vyučování je hodnoceno komplexní známkou, která se skládá z hodnocení
postupu činnosti a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání
potřebných znalostí a schopností jak při individuální, tak i týmové práci. Pro žáka musí
splňovat motivační funkci.
Důležitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání žáků na
veřejnosti prokazující jejich schopnosti a dovednosti.
Pro žáky a jejich zákonné zástupce využíváme internetový informační systém zobrazující
nejen hodnocení žáků, ale také docházku, elektronické omluvenky, rozvrh hodin, testy a
zkušební plány. Systém využíváme také ke komunikaci mezi vyučujícími, žáky a jejich
zákonnými zástupci pomoci přidělených emailových účtů a krátkých textových zpráv.
Každý učitel může podle nastavených přístupových práv zadat známku žákovi ve třídě, ve
které učí a to pouze z předmětu, který učitel v dané třídě vyučuje. Známky si může prohlížet
pod svým uživatelským jménem s přístupovým heslem pouze žák, kterému známky patří a
pod dalšími svými uživatelskými jmény a hesly jeho zákonní zástupci. Všichni oprávnění
uživatelé tedy mají okamžitý přehled o klasifikaci žáka. U každé známky je uvedeno kdy
byla zadána, kdo ji zadal a stručný komentář. Pomocí tiskových sestav se provádí například
výpis známek podle různých kritérií. Na všechna data lze v systému pohlížet velmi
rozmanitými způsoby podle aktuální potřeby. Je tak umožněno získat přehled o hodnocení
libovolného žáka, který je absolutní. Systém disponuje několikastupňovou ochranou proti
úniku dat a zneužití.
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3
3.1

Učební plán
Identifikační údaje

Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma studia:
Stupeň vzdělání:
Datum platnosti:

3.2

Školní vzdělávací program

Lesnictví
41-46-M/01 lesnictví
4 roky, denní studium
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009, aktualizace k 1. 9. 2016

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích
předmětů

Zkratky
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

CELKEM

A. Povinné
předměty

33

35

35

35

138

a) Základní

27,5

18

12

13

70,5

Český jazyk a
literatura

CJL

4

3

3

3

13

Cizí jazyk 1

CIJ1

4

3

4

4

15

Cizí jazyk 2

CIJ2

2

2

1

Výchova k
občanství

VKO

1

1

Dějepis

DEJ

2

2

Matematika

MAT

4

4

Fyzika

FYZ

3,5(0,5)

3,5(0,5)

Chemie

CHE

4(1)

4(1)

Tělesná výchova

TEV

2

2

Informační a
komunikační
technologie

ICT

1 (1)

1 (1)

5

1

3

4

3

2

2

2

13

8

2(2)
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b) Specializační

5,5

l7

Školní vzdělávací program

23

22

4(1)

67,5

Biologie

BIO

4(1)

Lesnická botanika

LEB

4(1)

4(1)

Lesnická zoologie

LEZ

4(1)

4(1)

Nauka o lesním
prostředí

NLP

4(2)

4(2)

Stroje a zařízení

STZ

3(1)

3(1)

Motorová vozidla

MOV

2

2

Myslivost

MYS

3 (1)

3(1)

Lesní stavby

LES

Pěstování lesů

PEL

Lesní těžba

3(1)

3(1)

3(1)

4(2)

7(3)

LET

3(1)

3(1)

6(2)

Ochrana lesů

OLS

3(1)

3(1)

6(2)

Hospodářská
úprava lesů

HUL

3(1)

3 (1)

6 (2)

Ekonomika lesního
hospodářství

ELH

3(1)

3 (1)

6 (2)

Informační
technologie v
lesnictví

ITL

1(1)

1(1)

2(2)

2

2

7,5

0-4

0-4

0-8

Praxe

c) Povinně
volitelné

PRA

1,5

2
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B. Nepovinné
předměty
Lesní pedagogika

LEP

Cvičení z biologie

cvBIO

0-2

0-2

Cvičení z chemie

cvCHE

0-2

0-2

Cvičení z
matematiky

cvMAT

0-2

0-2

Cvičení ICT

cvICT

Jazyková
konverzace

JAK

0-1

0-1

0-1

0-1

0-4

Sportovní hry

SH

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Literární seminář

LSEM

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Projektové řízení

PRO

0-1

0-1

Střelectví

STR

0-2

0-2

0-2

0-2

0-8

Propagace
lesnictví

PLE

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

Není
stanoven

0-1

0-1

0-1

0-1

Poznámky k učebnímu plánu

3.3











U vybraných vyučovacích předmětů a zařazených předmětových cvičení se
třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy
dle možností a potřeb školy a aktuálně platných předpisů.
Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako
jednodenní akce pro určenou třídu ve změnách rozvrhu.
Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím,
výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu
platných předpisů rozhodne ředitel školy.
Ředitel školy respektuje volbu žáka předmětu CIJ.
V předmětu CIJ 2 žák volí z nabídky, kterou škola předkládá.
Cizí jazyky se dělí ve třídě na 2 skupiny podle výběru žáků.
U prvních ročníků je možnost dělení matematiky v kompetenci ředitele školy.
Tělesná výchova se bude dělit dle platných předpisů.
Ředitel školy může změnit hodinovou dotaci předmětu o 1 hodinu z důvodů
ekonomických či organizačních.
U nepovinných předmětů je hodinová dotace 0 až 2 hodiny za týden.
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Přehled využití týdnů v roce
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

40

40

40

36

Vyučování dle
rozpisu učiva

33

33

32

29

Učební praxe
bloková a jiných
forem

3

4

4

1

Celkem týdnů

LVVZ

1

Projektový týden

1

Časová rezerva,
včetně odborných
exkurzí a výchovně
vzdělávacích akcí

4

2

4

Maturitní zkouška

4

Transformace RVP na ŠVP

Jazykové vzdělávání

15

480

Český jazyk

5

160

Cizí jazyky

10

320

Společenskovědní
vzdělávání

5

týdenní

celkový

Vyučovací předmět

celkový

Vzdělávací oblasti
a obsahové okruhy

Počet vyučovacích
hodin za studium

Školní vzdělávací program

Minimální počet
hodin za studium

Rámcový vzdělávací program

týdenní

3.5

1

Český jazyk

13

416

Cizí jazyk 1

15

480

Cizí jazyk 2

5

160

Výchova k občanství

3

96

Dějepis

4

128

160
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Fyzika
Přírodovědné vzdělávání

6

3,5

112

4

128

13

416

8

256

4

128

6

192

4

128

Biologie

4

128

Lesnická botanika

4

128

Lesnická zoologie

4

128

Ochrana lesů a
přírodního prostředí

6

192

Pěstování lesů

7

224

Stroje a zařízení

3

96

Lesní těžba

6

192

Hospodářská úprava
lesů

6

192

Lesní stavby

3

96

Motorová vozidla

2

64

Myslivost

3

96

7,5

240

192
Chemie

Matematické vzdělávání

8

256

Matematika

Estetické vzdělávání

5

160

Český jazyk a
literatura

Vzdělávání pro zdraví

8

256

Tělesná výchova

Vzdělávání v informačních a
komunikačních
technologiích

4

128

Ekonomické vzdělávání

6

192

Ekologie lesa

8

256

Péče o lesní porosty

Technická zařízení
a doprava

Myslivost

18

6

3

576

192

96

Praxe

Informační a
komunikační
technologie,
Informační a
komunikační
technologie v
lesnictví
Ekonomika lesního
hospodářství
Nauka o lesním
prostředí

Praxe

Disponibilní hodiny

36

1152

Celkem

128

4096

Odborná praxe
Kurzy

Volitelné předměty, odborné exkurze,
zahraniční stáže žáků, kurzy, odborná
praxe
138
Odborná praxe

4 týdny

Kurzy

3 týdny

4416
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Učební osnovy
Český jazyk a literatura

4.1

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Český jazyk
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Literatura
Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.1.1

týdně 2
týdně 1
týdně 1
týdně 1

celkem 64
celkem 32
celkem 32
celkem 32

týdně 5

celkem 160

týdně 2
týdně 2
týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64
celkem 64
celkem 64

týdně 8

celkem 254

Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět český jazyk a literatura patří mezi všeobecně vzdělávací předměty.
Rozvíjí a doplňuje poznatky, které žáci získali při výuce českého jazyka a literární výchovy
na základní škole. Přispívá k orientaci v kulturním životě společnosti, učí je využívat
mateřský jazyk v praktickém životě a motivuje je k většímu zájmu o literární dění.
Organickou součástí vyučovacího předmětu je estetické vzdělávání.
4.1.2

Obecný cíl předmětu

Hlavním cílem jazykového vzdělávání je rozvíjení komunikačních neboli užívání českého
jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, kritickému hodnocení,
sdělování a výměně informací na základě osvojení jazykových a slohových znalostí.
Podstatnou složkou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o praktické
stylistické poznatky a o obecnější poznání systému jazyka. Žák je veden k užívání
spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů.
Hlavním cílem literární výchovy je rozvíjení estetického vnímání skutečnosti a
kultivovaného jazykového projevu prostřednictvím práce s uměleckým textem a
postupného osvojování všeobecných znalostí o naší i světové literární a kulturní historii.
Výuka je zaměřena na pochopení významu uměleckého textu a porozumění jeho smyslu,
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků
s vybraným textem, s učitelem i mezi sebou navzájem. Žáci jsou vedeni k aktivnímu
celoživotnímu čtenářství a dalšímu vzdělávání.
Se zmíněnými cíli úzce souvisí i rozvoj sociálních kompetencí žáků neboli posilování
estetického a etického vnímání skutečnosti a přístupu k ní, to vše v souladu s výchovou
směřující k demokratickým hodnotám, toleranci a vědomí společenské sounáležitosti,
k ochraně proti manipulaci a společensky nebezpečným projevům intolerance.
4.1.2.1

Stanovené cíle ve výuce českého jazyka

Výuka směřuje k tomu, aby žák:


rozvíjel své komunikační dovednosti a účelně používal jazyk jako prostředek k
dorozumívání a kritickému myšlení;
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4.1.2.2
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rozvíjel své sociální kompetence (viz výše).
kultivoval své vyjadřování na základě poznání zvukových prostředků a
ortoepických norem jazyka, zákonitostí tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní
zásoby i na základě uvědomělého poznání a praktického využívání funkčních stylů;
dovedně uplatňoval český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
využíval svých jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě - včetně
oblasti profesní - ke srozumitelnému a souvislému vyjadřování a formulování
myšlenek;
byl schopen obhájit své názory;
chápal význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
zvládal umění kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným
způsobem s ohledem na jejich uživatele;
chápal jazyk jako fenomén, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa;
dovedl vypracovávat písemnosti spjaté s lesnickou praxí.
Stanovené cíle v literatuře.

Výuka směřuje k tomu, aby žák:










chápal umění jako specifickou a plnohodnotnou výpověď o skutečnosti;
uplatňoval estetická a etická kritéria v běžném životě a přitom rozvíjel svůj osobitý
styl projevu;
utvářel svůj kladný vztah ke kulturnímu dědictví, duchovním i materiálním
hodnotám;
byl veden ke čtenářství a smysluplné interpretaci literárních děl;
dovedl vyjádřit vlastní názory a prožitky z vnímání uměleckého díla;
získal přehled o hlavních směrech a vybraných osobnostech české a světové
literatury;
rozvíjel své verbální i neverbální komunikační dovednosti
chápal a přijímal kulturní odlišnosti různých tradic a etnik;
pěstoval svoji toleranci k estetickému cítění a vkusu jiných lidí.
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Charakteristika učiva

Předmět se skládá ze dvou částí, které se vzájemně doplňují a podporují. Jednu
představuje oblast jazykové, komunikační a slohové výchovy, druhou oblast literární
výchovy. Jazykové vzdělávání rozvíjí především komunikační schopnosti žáků. Kultivuje
jejich vlastní jazykové projevy, učí je pracovat s textem, využívat různé zdroje informací,
upevňovat znalosti týkající se jednotlivých pravopisných, tvaroslovných a stylistických jevů.
V průběhu literárního vzdělávání se žáci seznamují s obecnými poznatky z oblasti literární
historie: získají základní přehled o významných kulturních epochách a klíčových
momentech v dějinách lidstva, učí se chápat přínos významných umělců a myslitelů,
již ve svých dílech zanechali světu trvalé kulturní hodnoty. Náplní literárního vzdělávání je
rovněž práce s textem, která má pozitivní vliv na rozvoj několika oblastí žákovy
osobnosti - např. estetické, kognitivní, sociální.
4.1.4

Pojetí výuky a metody

Výuka předmětu navazuje na vědomosti a dovednosti získané na základních školách a
jejím cílem je toto vzdělání rozšířit a doplnit na takovou úroveň, která žákům umožní
uplatnění v praktickém životě a důstojné začlenění do společnosti.
Při výuce lze střídat formu frontálního vyučování s výukou skupinovou a individuální.
Jazykové vzdělávání, slohová výchova i literární vzdělávání je zastoupeno v každém
ročníku. Do čtvrtého ročníku je zařazeno opakování učiva směřující k přípravě na maturitní
zkoušku.
Pro rozvoj komunikativních a sociálních kompetencí je vhodné, aby se vedle tradičních
metodických postupů, jako jsou výklad, práce s textem či práce s elektronickými
informacemi, výuka podle potřeb zaměřila na řešení problémových úkolů, práci s
vybranými vrstvami slovní zásoby, situačně komunikační hry a soutěže, různé formy
praktické práce s jazykovými projevy - např. mluvní cvičení (prezentace), čtení s
porozuměním, čtení s předvídáním a otázkami, volné psaní podle pravidla „kostka"
(popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj) apod.. Jazykové znalosti žáků
jsou v průběhu studia upevňovány a prohlubovány soustavou stylistických i pravopisných
cvičení. Zadávány jsou rovněž kratší práce školní a domácí.
Ke zkvalitnění komunikační, slohové a literární výchovy poslouží i didaktická technika audio a videozáznamy vztahující se ke společenskému dění nebo k literárním tématům
jsou pro žáky pozitivně motivující.
Literární vzdělávání zahrnuje kromě četby, analýzy a interpretace uměleckých textů také
přehled hlavních etap a klíčových momentů v české a světové literární historii. Žák by měl
být schopen zařadit autora do literárněhistorického kontextu, zhodnotit jeho přínos a na
vybraném textu doložit konkrétními příklady charakteristické znaky určité kulturní epochy
či uměleckého postupu.
K oživení zájmu žáků o literaturu lze využít expoziční metody: motivační vyprávění,
motivační rozhovor, úkoly s otevřeným koncem, řízenou skupinovou diskusi.
Výuka českého jazyka a literatury má integrující charakter, proto je třeba respektovat
interdisciplinární vztahy a poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností
získaných i v jiných předmětech.
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Hodnocení

Východiskem pro hodnocení a klasifikaci žáků je pozitivní a pokud možno individuální
přístup (s vědomím, že schopnosti každého žáka jsou výrazně podmíněny jeho
osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou emoční i
rozumovou zralostí) – zjišťujeme, co žák z učební látky zvládá a umí uplatnit, nikoliv cíleně
to, co neumí. Hodnocení probíhá formou:







ústního zkoušení (hodnotí se hloubka porozumění jazykovým, slohovým či
literárním jevům a problémům – např. porozumění textu; schopnost získávat při
čtení informace, komunikativní dovednost žáků včetně schopnosti samostatného
a kritického myšlení);
kratších slohových prací (hodnotíme žákovy jazykové a stylistické schopnosti bohatství slovní zásoby, osobní styl, formu, kontext, úpravu; jazykovou strukturu);
klasifikace referátů či jiných mluvních cvičení, zadaných vyučujícím i dobrovolných;
diktátů a pravopisných cvičení, popřípadě jazykových rozborů;
písemných dílčích zkoušení, budou-li potřebné;

Hodnocení probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem školy.
Po dohodě s pedagogicko-výchovným specialistou školy jsou zohledňováni žáci se
specifickými poruchami učení (LMD).
4.1.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Předmět český jazyk a literární výchova vede žáky k tomu, aby uměli v mluvené i písemné
podobě srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně
správně a v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně
diskusi, formulovat a obhajovat své názory a postoje a přitom respektovat mínění druhých.
Velmi důležitý je rozvoj jejich kritického myšlení – např. v rámci zpracování různých témat
pro referáty, mluvní cvičení apod. se žáci učí pracovat s rozličnými zdroji informací, včetně
prostředků informačních a komunikačních technologií, a kriticky je hodnotit.
Dle možností jsou do výuky zařazována také průřezová témata, jejichž prostřednictvím lze
pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a jejich morální postoje, učit je
občanskému soužití, vést je k zodpovědnosti za další vývoj společnosti, za stav životního
prostředí i kulturního dědictví, pěstovat v nich zásady umožňující trvale udržitelný rozvoj.
Těmito tématy jsou:
4.1.6.1

Občan v demokratické společnosti

Žáci se učí orientovat v masových médiích, využívat a kriticky hodnotit jejich informace,
odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci; učí se též jednat s lidmi, diskutovat o citlivých
nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi; osvojují si některé
základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií a někteří si osvojují
dovednosti i pro aktivní zapojení do mediální komunikace (práce v redakci školního
časopisu).
V žácích je třeba prohlubovat zájem o politické a společenské dění u nás i ve světě a stejně
tak o veřejné záležitosti místního charakteru.
K realizaci výše zmíněného slouží i využití žákových poznatků získaných v dalších
předmětech - např. v občanské nauce, dějepisu, cizích jazycích, ekonomice.
Člověk a životní prostředí
V průběhu slohové i literární výchovy je žák při práci s literárním textem (např. v diskusi) či
při stylizaci vlastního projevu vztaženého k přírodní tématice veden k tomu, aby chápal
význam zdravého životního prostředí pro společnost, vnímal krásy přírody i nutnost svého
aktivního přístupu k její ochraně.
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K realizaci slouží i využití žákových poznatků z další školní výuky – zejména z odborných
lesnických a přírodovědných předmětů.
4.1.6.2

Člověk a svět práce

Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení úkolů tak, aby volili vhodné prostředky a způsoby
práce a využívali zkušeností již dříve získaných. Rozvíjejí komunikační schopnosti, které
mohou uplatnit při veřejném vystupování nebo při týmové práci (např. v redakčním
kolektivu).
Žáci jsou rovněž vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy,
význam vzdělání pro svůj život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a
úspěšné kariéře. V této souvislosti se učí písemně i verbálně prezentovat sami sebe při
jednání s možnými zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie
V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační
technologie. Žák je veden k jejímu aktivnímu používání, a to zvláště při zpracovávání
nejrůznějších témat pro referáty a mluvní cvičení. Při tvorbě prezentací žák pracuje s
textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, digitálním fotoaparátem atd.
K realizaci napomáhají žákovy znalosti z předmětu informační a komunikační technologie.
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – český jazyk

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo



Jazyk a komunikace


































orientuje se v soustavě jazyků a umí do ní
začlenit jazyk český;
rozlišuje úrovně spisovného a nespisovného
jazyka a konkrétní druhy jazykových projevů
v těchto rovinách;
rozpoznává stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci;
rozumí základní terminologii nauky;
rozpozná druhy pojmenování podle
dobového výskytu a stylistického uplatnění;
rozpozná víceznačná pojmenování a
dokáže je funkčně využít při práci s textem;
popíše způsoby obohacování slovní zásoby
a doloží je na konkrétních příkladech;
orientuje se v systému různých typů
slovníků
a jazykových příruček a dokáže v nich najít
potřebné informace;
orientuje se v systému českých hlásek;
řídí se zásadami správné výslovnosti a
ovládá výslovnost slov domácích,
zdomácnělých i přejatých;
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu;
ovládá způsoby tvoření slov a dokáže je
využít v mluveném i psaném projevu;
rozpozná v textu chybně utvořené slovo;
vyjmenuje i prakticky rozpozná mluvnické
kategorie ohebných slov;
rozliší skladební, významové vztahy mezi
větnými členy i mezi větami v souvětí;
objasní význam komunikace pro kvalitu
jazykového dorozumívání;
definuje druhy a odlišné úrovně
komunikace;
dokáže přednést krátký (připravený) projev;
dokáže prezentovat vlastní práci s textem;
dovede volit jazykové prostředky adekvátní
komunikační situaci;
definuje individuální a objektivní slohotvorné
činitele;
klasifikuje funkční styly jazyka, slohové
postupy i základní slohové útvary;
vysvětlí uplatnění slohových postupů a
vybraných slohových útvarů;
charakterizuje prostě sdělovací funkční styl
a informační slohový postup;
rozlišuje způsoby konverzace a dovede
uvést
i uplatnit zásady zdravé komunikace mezi
lidmi;

Obecné pojmy o jazyce –
 základní terminologie,
 indoevropské jazyky,
 čeština mezi slovanskými
jazyky,
 národní jazyk a jeho útvary
Nauka o slovní zásobě –
 pojmenování a slovo,
 proměny a obohacování sl.
zásoby,
 základy informatiky,

Zvuková a grafická stránka
jazyka
Fonetika
 opakování a procvičování
pravopisu,
Mluvnická cvičení –
 stavba a tvoření slov,
tvarosloví, větná skladba

Sloh a komunikace
Základy teorie jazykové
komunikace
 projevy psané a mluvené,
neverbální komunikace
Úvod do stylistiky –
 slohové rozvrstvení jazykových
prostředků,
 funkční styly jazyka,
 slohové postupy a útvary

Funkční styl prostě sdělovací a
slohový postup informační
Funkční styl prostě sdělovací
a jeho uplatnění v mluvené i
písemné komunikaci

18

Střední lesnická škola v Hranicích







dokáže analyzovat jazykové prostředky
informačního slohového postupu a sestavit
jednoduché zpravodajské a propagační
útvary (zpráva, inzerát, pozvánka,
nabídka);
popíše kompoziční a stylistické prostředky
vypravování a dovede je využít v mluveném
a písemném projevu;
popíše kompoziční a stylistické prostředky
osobního dopisu a referátu;
dovede sepsat text dopisu a mluveného i
psaného referátu;

Školní vzdělávací program

Slohový postup informační
a jeho vybrané slohové útvary

Slohový postup vyprávěcí
vypravování v běžné komunikaci a
uměleckém stylu
Korespondence, referát
a jejich využití v praxi

Praktická cvičení, opakování a
systematizace poznatků
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence






















v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu;
rozumí základní terminologii tvarosloví;
chápe třídění slov z hlediska tvaroslovného,
lexikálně sémantického a skladebného;
rozliší v textu slovní druhy a chápe jejich
mluvnický a obsahový význam;
vyjmenuje i prakticky rozpozná mluvnické
kategorie ohebných slov;
rozumí základní terminologii větné skladby;
rozliší skladební, významové vztahy mezi
větnými členy;
rozliší druhy souvětí, provede rozbor souvětí
a významových vztahů v něm;
uplatňuje znalosti ze skladby ve svém
logickém vyjadřování;
vymezí druhy popisu a charakteristiky,
popíše jejich kompoziční a stylistické
prostředky;
umí vytvořit popis či charakteristiku
v závislosti na účelu a využití v konkrétním
slohovém nebo literárním útvaru;

charakterizuje administrativní funkční styl
a jeho funkci, zná vybrané útvary stylu;
chápe důležité zásady tvorby
administrativních textů a dokáže je využít při
tvorbě písemného projevu;
charakterizuje publicistický funkční styl
a jeho funkci;
identifikuje vybrané útvary publicistického
stylu;
dokáže popsat jazykové prostředky stylu,
umí využít kompoziční zvláštnosti a
stylistické postupy (automatizace a
aktualizace) při tvorbě písemného projevu;

Tematický celek
Učivo
Jazyk a komunikace
 Grafická stránka jazyka –
opakování a procvičování
pravopisu
Mluvnická cvičení  tvarosloví – opakování a
procvičování slovních druhů,


Větná skladba

Sloh a komunikace
Slohový postup popisný
a charakterizační
 kompozice a jazykové
prostředky popisu a
charakteristiky,
 využití v běžné komunikaci,
uměleckém i odborném stylu
Funkční styl administrativní
a jeho vybrané útvary

Jazyk a styl žurnalistiky
 útvary publicistiky, jazykové
prostředky, procvičování
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zná neetické a neprofesionální postupy
a prostředky žurnalistiky a rozlišuje je
v mluveném i písemném jazykovém projevu;
určí varianty masové komunikace a posoudí
možná nebezpečí masové komunikace
včetně manipulace;
zná podstatu reklamy a mediální
manipulace, umí se vyrovnat s působením
médií, vybírat si
informace a přistupovat k nim kriticky

Školní vzdělávací program

Mediální komunikace

Praktická cvičení, opakování a
systematizace poznatků
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3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence





























rozumí základní terminologii větné skladby;
rozliší skladební, významové vztahy mezi
větnými členy;
rozliší druhy souvětí, provede rozbor
souvětí
a významových vztahů v něm;
uplatňuje znalosti ze skladby ve svém
logickém vyjadřování;
je schopen posoudit výstavbu textu
i textovou návaznost a identifikovat případné
nedostatky;
v textu rozpozná výrazy a slovní spojení
z různých úrovní slovní zásoby;
podle smyslu doplní vynechanou část textu,
odhadne pokračování či předcházející část
projevu a možný název textu;
rozliší předmluvu, doslov, nadpis a
poznámku od vlastního textu;
uspořádá části textu podle textové
návaznosti;
charakterizuje odborný funkční styl a jeho
funkci;
orientuje se ve výběru základních
kompozičních a jazykových prostředků
odborného stylu a dokáže je využít při
tvorbě
mluveného i písemného projevu;
zná vybrané útvary odborného stylu a
dovede je popsat, vytvořit a funkčně využít
v mluvené
i psané podobě;
dovede se vyjadřovat se o jevech oborů
lesnictví či myslivosti v základních útvarech
odborného stylu, především popisného
a výkladového;
charakterizuje řečnický styl a jeho funkci;
zná útvary řečnického stylu a dokáže je
funkčně využít ve vybraných komunikačních
situacích;
chápe zásady tvorby veřejných mluvených
projevů a proslovů a dokáže je prakticky
využít;
dovede vhodně argumentovat a obhajovat
svá stanoviska, umí sám sebe prezentovat i
naslouchat druhému; usiluje o vzájemné
porozumění;
využívá emociální a emotivní stránky
mluveného slova;
má základní představu o manipulativních
postupech, rozpozná v textu prvky
manipulace, podbízivosti, laciného efektu;

Tematický celek
Učivo
Jazyk a komunikace
Větná skladba –
 opakování a prohlubování
vědomostí,
 všestranné jazykové rozbory,
 vztah mezi významem
výpovědi a stavbou věty a
souvětí
Tvorba jazykového projevu
(komunikátu) a stavba textu  členění a návaznost textu

Sloh a komunikace
Odborný styl  odborný popis, přednáška,
referát,
 odborný styl v lesnictví

Řečnický styl
veřejný mluvený projev, proslov,
nácvik komunikačních situací

Procvičování pravopisu
Práce s jazykovými testy
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence


dovede v základních obrysech zpracovat
všestranný jazykový rozbor zadaného textu,
a to po stránce lexikální, sémantické,
syntaktické i stylistické;

- popíše kompoziční a stylistické prostředky
úvahy a umí je využít v mluveném a písemném
projevu;
- zná charakteristické znaky eseje a dovede je
v textu vyhledat;
 rozezná odborný, umělecký, publicistický aj.
 typ textu;
 umí porovnat, roztřídit a vyhodnotit
informace z různých textů;
 posoudí funkčnost užitých jazykových
 prostředků;
 s ohledem na funkci textu umí vhodně
stylizovat svůj písemný projev;
 dovede využít informací získaných v
odborném textu k práci s jinými druhy textu;
 identifikuje více interpretačních pojetí, odhalí
dezinterpretaci textu;

Tematický celek
Učivo
Jazyk, sloh a komunikace
Opakování
 obecné výklady o jazyce,
 nauka o větě a souvětí,
 funkční styly jazyka,
 slohové postupy a útvary,
 procvičování pravopisu
Slohový postup úvahový
 úvaha v odborném,
publicistickém a uměleckém
stylu,
 esejistický styl a esej
Příprava na strukturovanou
maturitní písemnou práci

Praktická cvičení, systematizace
a opakování jazykových a
slohových poznatků
4.1.8

Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – literatura

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence












orientuje se v základních projevech
uměleckého přístupu člověka ke
skutečnosti;
vyjádří vlastní prožitky z daných
uměleckých děl;
- dovede vystihnout charakteristické znaky
různých druhů umění;
charakterizuje hlavní kulturní epochy
v historických a společenských
souvislostech;
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i
pro další generace;

Tematický celek
Učivo
Literatura a ostatní druhy umění
 umění jako specifická výpověď
o skutečnosti,
 aktivní vnímání a poznávání
různých projevů umění našeho
i světového, současného i
minulého
Literatura v kulturně historických
souvislostech
Přehled vývoje světové a naší
literatury:
 starověká literatura;
 středověká literatura, zejména
domácí;
 renesance a humanismus;
 baroko, klasicismus,
osvícenství a
 preromantismus;
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samostatně vyhledává a zpracovává
informace ve sledované oblasti;
rozumí obsahu textu i jeho části;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozezná umělecký text od neuměleckého;
rozčlení literární druhy a žánry a popíše
základní pojmy literární teorie;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
vyjádří vlastní prožitky z přečtených
uměleckých děl;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozumí obsahu textu, interpretuje jej a
debatuje o něm;
při rozboru textu uplatňuje základní znalosti
z literární teorie a poetiky;
rozebere umělecké dílo po stránce
stylistické
(rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar);
posoudí slovní zásobu liter. textu;



Školní vzdělávací program
počátky našeho národního
obrození;

Práce s literárním textem
Úvod do literární teorie:
 základní terminologie,
 rozpoznávání hodnot literárního
díla,
 četba a interpretace liter. textu,
 metody interpretace textu,
 tvořivé činnosti

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence





orientuje se v nabídce kulturních institucí;
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území;
- podporuje ochranu a využívání kulturních
hodnot;








charakterizuje hlavní kulturní epochy
v historických a společenských
souvislostech;
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i
pro další generace;
samostatně vyhledává a zpracovává
informace ve sledované oblasti;
rozumí obsahu textu i jeho části;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;



rozezná umělecký text od neuměleckého;








Tematický celek
Učivo
Kultura naší společnosti
 kulturní aktuality v regionu,
 kulturní a estetické hodnoty
v životě naší společnosti
(základy multikulturní výchovy),
 ochrana a využívání kulturních
hodnot,
 funkce reklamy a její vliv na
životní styl.
Literatura v kulturně historických
souvislostech
Přehled vývoje světové a naší
literatury:
 národní obrození;
 romantismus ve světové a
české literatuře;
 nástup realismu v české
literatuře + generace májovců,
ruchovců a lumírovců;
 kritický realismus a
naturalismus ve svět. a české
literatuře;
 počátky literární moderny ve
světové a české lit.(prokletí
básníci,
 nové umělecké směry, Česká
moderna);
Práce s literárním textem
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rozčlení literární druhy a žánry a popíše
základní pojmy literární teorie;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
vyjádří vlastní prožitky z přečtených
uměleckých děl;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozumí obsahu textu, interpretuje jej a
debatuje o něm;
při rozboru textu uplatňuje základní znalosti
z literární teorie a poetiky;
rozebere umělecké dílo po stránce
stylistické
(rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar);
- posoudí slovní zásobu liter. textu;






Školní vzdělávací program
základní terminologie opakování,
četba a interpretace liter. textu,
metody interpretace textu,
tvořivé činnosti

3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

























orientuje se v základních projevech
uměleckého přístupu člověka ke
skutečnosti;
vyjádří vlastní prožitky z daných
uměleckých děl;
- dovede vystihnout charakteristické znaky
různých druhů umění;
charakterizuje hlavní kulturní epochy
v historických a společenských
souvislostech;
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i
pro další generace;
samostatně vyhledává a zpracovává
informace ve sledované oblasti;
rozumí obsahu textu i jeho části;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozezná umělecký text od neuměleckého;
rozčlení literární druhy a žánry a popíše
základní pojmy literární teorie;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
vyjádří vlastní prožitky z přečtených
uměleckých děl;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozumí obsahu textu, interpretuje jej a
debatuje o něm;

Tematický celek
Učivo
Literatura a ostatní druhy umění
 umění jako specifická výpověď
o skutečnosti,
 aktivní vnímání a poznávání
různých projevů umění našeho
i světového, současného i
minulého
Literatura v kulturně historických
souvislostech
Přehled vývoje světové a naší
literatury:
 nové umělecké směry poč.
20.st.;
 vybraní autoři světové literatury
počátku 20. století;
 vybraní autoři české poezie 1.
pol. 20. století (od
anarchistických buřičů po
surrealismus);
 vybraní autoři české
meziválečné prózy;
 Osvobozené divadlo;

Práce s literárním textem
 základní terminologie opakování,
 četba a interpretace liter. textu,
 metody interpretace textu,
 tvořivé činnosti
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při rozboru textu uplatňuje základní znalosti
z literární teorie a poetiky;
rozebere umělecké dílo po stránce
stylistické
(rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar);
- posoudí slovní zásobu liter. textu;

4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence































orientuje se v nabídce kulturních institucí;
porovná typické znaky kultur hlavních
národností na našem území;
podporuje ochranu a využívání kulturních
hodnot;
zvažuje, které projevy kultury mohou být
kýčem;
posuzuje etické normy v reklamě a
propagaci;
charakterizuje hlavní kulturní epochy
v historických a společenských
souvislostech;
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
zhodnotí význam daného autora i díla pro
dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i
pro další generace;
samostatně vyhledává a zpracovává
informace ve sledované oblasti;
rozumí obsahu textu i jeho části;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozčlení literární druhy a žánry a popíše
základní pojmy literární teorie;
konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů;
vyjádří vlastní prožitky z přečtených
uměleckých děl;
vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi;
rozumí obsahu textu, interpretuje jej a
debatuje o něm;
při rozboru textu uplatňuje základní znalosti
z literární teorie a poetiky;
rozebere umělecké dílo po stránce
stylistické
(rozpozná funkční styl, dominantní slohový
postup a v typických příkladech slohový
útvar);
- posoudí slovní zásobu liter. textu;

Tematický celek
Učivo
Kultura naší společnosti
 kulturní aktuality v regionu,
 kulturní a estetické hodnoty
v životě naší společnosti
(základy multikulturní výchovy),
 ochrana a využívání kulturních
hodnot,
 funkce reklamy a její vliv na
životní styl.
Literatura v kulturně historických
souvislostech
Přehled vývoje světové a naší
literatury:
 vybraní autoři světové literatury
po druhé světové válce;
 česká literatura za okupace –
stručný přehled;
 vybraní autoři české literatury
období po druhé světové válce
 (+ charakteristika jednotlivých
etap:
 1948-56, 1956-69, 1969-89,
období po roce 1989);

Práce s literárním textem
 četba a interpretace liter. textu,
 tvořivé činnosti
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Cizí jazyk 1

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.2.1

týdně 4
týdně 3
týdně 4
týdně 4

celkem 128
celkem 96
celkem 128
celkem 128

týdně 15

celkem 480

Pojetí vyučovacího předmětu

Výuka cizích jazyků na SLŠ v Hranicích vychází ze vzdělávací oblasti „Vzdělávání a
komunikace v cizím jazyce“ v Rámcovém vzdělávacím plánu pro střední odborné
vzdělávání v oboru lesnictví. V rámci cizích jazyků jsou vyučovány předměty – cizí jazyk 1,
cizí jazyk 2 a jazyková konverzace. Tyto předměty jsou koncipovány jako všeobecně
vzdělávací, umožňují žákům aktivně si osvojit cizí jazyk a vytvářejí předpoklady pro
komunikaci v cizojazyčném prostředí. Komunikativní znalost cizích jazyků přispívá ke
zvýšení mobility žáků v jejich osobním životě, během studia na vysoké škole i v průběhu
celoživotního vzdělávání, rozšiřuje znalosti o jiných kulturních oblastech a přispívá
k možnosti lepšího uplatnění na evropském a celosvětovém trhu práce.
Ve škole jsou vyučovány jazyky anglický, německý a ruský, podle zájmu žáků je možné
nabídku rozšířit o výuku jazyka španělského, dokumenty pro výuku španělštiny jsou
k dispozici u ředitele školy.
4.2.2

Obecný cíl vzdělávání v cizích jazycích

Výuka směřuje k tomu, aby žák dovedl:
–
–
–
–
–
–

4.2.2.1

komunikovat v cizích jazycích v různých situacích života mluvenou i psanou
formou na všeobecná i odborná témata,
úspěšně složit státní maturitní zkoušku,
pracovat s cizojazyčným textem obecným i odborným a použít ho jako zdroje
informací,
získávat informace o zemích jiných jazykových oblastí a pracovat s dalšími
zdroji informací v cizích jazycích (internet, CD-ROM, slovníky, časopisy,
příručky),
využívat efektivní metody a postupy studia cizích jazyků k dalšímu vzdělávání,
respektovat tradice a zvyky jiných jazykových oblastí, projevovat toleranci
k představitelům jiných kultur.
Stanovené cíle předmětů

Vzdělávání v předmětu cizí jazyk 1 směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá minimální úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky. Slovní zásoba předpokládá minimálně 2300 lexikálních
jednotek za studium, 20% tvoří odborná terminologie z oboru lesnictví.
Vzdělávání v předmětu cizí jazyk 2 odpovídá minimální úrovni A2 podle SERR. Slovní
zásoba zahrnuje minimálně 2000 lexikálních jednotek, 15% tvoří odborná terminologie.
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Vzdělávání v předmětu jazyková konverzace směřuje k prohloubení komunikativních
dovedností žáka. Poskytuje prostor žákům mimořádně nadaným, kteří si chtějí zdokonalit
své komunikativní dovednosti, ale také žákům se speciálními potřebami, kteří vyžadují
individuální přístup. Požadované výstupy vzdělání jsou v tomto předmětu individuálně
upravovány podle charakteru skupiny žáků.

4.2.3

Charakteristika učiva

Obsah učiva v předmětech cizí jazyky a jazykové konverzace zahrnuje tyto oblasti:
1.
2.
3.
4.
5.

řečové dovednosti a jazykové prostředky
komunikační situace a jazykové funkce
tematické okruhy obecné
odborná lesnická a myslivecká témata
reálie

Řečové dovednosti zahrnují dovednosti receptivní (čtení a poslech s porozuměním),
produktivní (ústní a písemný projev), interaktivní a mediační. Rozvíjejí se komplexně na
základě osvojování jazykových prostředků, řešení komunikačních situací, osvojování
slovní zásoby v tematických okruzích a v rozšiřování poznatků o zemích jiné jazykové
oblasti. Výuka se zaměřuje na zdokonalení poslechu s porozuměním, na čtení se správnou
výslovností, a především na rozvíjení komunikativních dovedností.
V rámci práce s jazykovými prostředky si žáci osvojují správnou výslovnost, vybranou
slovní zásobu, vybrané jevy z tvarosloví a skladby a grafickou podobu jazyka.
Cílem práce s tematickými okruhy je seznámení s problematikou, která se vztahuje
k různým oblastem osobního, společenského a pracovního života, studovaného oboru
lesnictví, k reáliím České republiky a reáliím cizojazyčných oblastí.
V rámci práce s reáliemi si žáci osvojují poznatky z kultury, národních zvyků a tradic,
historie, politiky, ekonomiky, zeměpisu, demografie a současného života České republiky
a cizojazyčných oblastí.
Práce s odbornými lesnickými a mysliveckými tématy vede žáky k osvojení vybrané
odborné lesnické terminologie, seznamuje žáky s tradicemi v oblasti lesnictví a myslivosti.
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Žáci se učí orientovat v odborných textech a zapojit se do jednoduchých specializovaných
diskuzí.
4.2.4

Pojetí výuky a metody

Výuka cizích jazyků a jazykových konverzací probíhá ve skupinách (11 – 15 žáků), a to
v kmenových třídách nebo jazykových učebnách. Žáci mají k dispozici multimediální
učebnu a dvě počítačové laboratoře, pro výuku odborného jazyka je k dispozici arboretum
v blízkosti školy.
Žáci jsou vedeni k samostatné práci skupinové i individuální. Jsou používány aktivizující
formy a metody, které slouží k rozvoji jednotlivých řečových dovedností a osvojení
jazykových prostředků (metody simulační a situační, dramatické prvky, hraní rolí, hry,
činnosti s didaktickým materiálem, řízené rozhovory ve dvojicích nebo ve skupinách,
diskuse, samostatné vystoupení jedince a následné reakce skupiny na jeho vystoupení
formou kladení otázek, doplňování informací).
Žáci mají možnost se účastnit jazykových soutěží v konverzaci, jsou jim umožněny výjezdy
na zahraniční praxe v rámci lesní pedagogiky. V rámci programu ERASMUS i mimo něj se
škola zapojuje do organizace zahraničních vzdělávacích projektů, poznávacích zájezdů i
výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámit žáky s kulturou, tradicí i odborností v cílené
zemi. Škola spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, žáci mají možnost se
účastnit praktické výuky v partnerských školách.
Cizí jazyky jsou vyučovány aprobovanými vyučujícími pro výuku na střední škole.
4.2.5

Hodnocení

Předmětem hodnocení v cizích jazycích jsou dovednosti a schopnosti žáka komunikovat
v cizím jazyce v běžných životních situacích. Hodnotí se především to, jak je žák schopen
se vyjádřit a zda jeho formulování myšlenek v cizím jazyce vzhledem k možným chybám,
kterých se může dopustit, nebrání celkovému porozumění ze strany partnera v komunikaci.
Hodnoceny jsou všechny jazykové kompetence – poslech a čtení s porozuměním, ústní a
písemný projev produktivní a interaktivní.
Kontrola vědomostí a dovedností probíhá formou ústního a písemného zkoušení. Ústně je
žák zkoušen alespoň dvakrát za pololetí, u druhého cizího jazyka může být jedno ústní
zkoušení nahrazeno písemným. Písemná zkoušení mají formu testů slovní zásoby nebo
gramatiky, slohových prací a esejí. Součástí hodnocení jsou výsledky orientačního
zkoušení frontální metodou, vypracování domácích úkolů, referátů, projektových prací.
Žáci jsou hodnoceni na základě předem stanovených pravidel, která během výuky
nebudou měněna. Nástrojem hodnocení je klasifikační stupnice, bodové hodnocení, slovní
hodnocení a sebehodnocení žáka.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou hodnoceni dle konkrétního doporučení
specializované PPP/SPC nebo v rámci podpory prvního stupně.
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí průřezová témata

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Výuka v cizích jazycích směřuje k tomu, aby si žáci osvojili:


kompetence k učení, které rozvíjejí schopnosti učit se cizímu jazyku, používat
efektivní metody a postupy učení a zpracovávat informace z cizojazyčných zdrojů.



kompetence k řešení problémů, které vedou k samostatnému řešení konkrétních
jazykových situací z každodenního života a učí žáky spolupracovat v týmu.



kompetence komunikativní, které vedou ke schopnosti porozumět cizojazyčnému
projevu a vyjadřovat se v ústní i písemné formě v situacích běžného života.



kompetence sociální a personální, které žáky vedou k sebekontrole a toleranci, učí
je pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními, rozvíjet dobré mezilidské vztahy a
přizpůsobit pracovním podmínkám.



kompetence občanského a kulturního povědomí, které žáky učí jednat odpovědně,
samostatně a iniciativně, respektovat práva a osobnost druhých, uznávat tradice a
hodnoty svého národa i národů, jejichž jazyk si osvojují.



kompetence k pracovnímu uplatnění, které žáky vedou k rozvíjení a využívání
jazykových znalostí k budování své profesní kariéry, k odpovědnému postoji k plnění
úkolů a pomáhají jim vytvořit si reálné představy o uplatnění cizího jazyka v rámci
dalšího studia a na trhu práce.



kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
pracovat s informacemi, které vedou ke schopnosti získávat informace z různých
zdrojů a pracovat s nimi.

Průřezová témata
V rámci předmětu cizí jazyky a jazyková konverzace jsou zařazena průřezová témata
„Občan v demokratické společnosti“, „Člověk a životní prostředí“, „Člověk a svět práce“.
Obsah průřezového tématu „Občan v demokratické společnosti“ je v předmětech cizí
jazyky a jazykové konverzace realizován:


vytvářením demokratického klimatu ve skupině a zdravých mezilidských vztahů,



předkládáním různých námětů ke komunikaci z každodenního života společnosti,
analýzou všeobecných a populárně-naučných textů



mediální výchovou, která obnáší práci s materiály z časopisů, internetu, odborné
literatury. Žáci připravují analýzy textu, výpisky, poznámky, referáty, projekty,
příspěvky do diskuse.

Obsah průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“ je realizován:


výchovou k šetrnému přístupu k přírodě a péči o životní prostředí



rozvíjením vybrané slovní zásoby a terminologie z oblasti přírody, lesnictví a
myslivosti v rámci témat všeobecných i odborných, porovnáváním s českou
terminologií užívanou v předmětech lesnictví a myslivosti,



rozvíjením orientačních schopností nad mapou cizojazyčných oblastí.
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Obsah průřezového tématu „Člověk a svět práce“ je realizován:


osvojováním si slovní zásoby, zejména odborné terminologie, která popisuje
základní pracovní postupy lesníka,



čtením a rozborem populárně-naučných textů s tematikou pracovních procesů
v lesním hospodářství,



přípravou a tvorbou samostatných ústních a písemných projevů žáků (referáty,
projekty)
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. až 4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskuzím o běžných tématech, se kterými se
setkává ve škole, v práci, ve volném čase
apod.
 dovede odhadnout význam neznámých
výrazů podle kontextu
 pochopí hlavní myšlenky textu, dovede
zachytit některé detailní informace
 porozumí školním a běžným pracovním
pokynům
 rozpozná význam obecných sdělení,
návodů, předpisů, rozhlasových a TV
hlášení, týkajících se témat každodenního
života, pokud jsou sdělovány pomalu a
zřetelně
 čte s porozuměním přiměřené texty,
orientuje se v nich, sdělí hlavní myšlenky či
najde důležité informace (jídelní lístek, jízdní
řád apod.)
 rozumí popisům událostí, zážitků, pocitů a
přání v osobních dopisech
 stručně sdělí a odůvodní a své názory a
plány
 popíše ústně i písemně události, své zážitky,
naděje, cíle a přání
 jednoduše vypravuje příběh nebo obsah
knihy či filmu
 přednese připravenou prezentaci z oblasti
svého oboru nebo zájmu a reaguje na
jednoduché dotazy
 zapojí se bez přípravy do hovoru o
tématech, která jsou mu známá, nebo která
se týkají každodenního života (např. rodina,
zájmy, škola, práce, aktuální události,
cestování apod.)
 zaznamená písemně důležité myšlenky
z textu
 pracuje se zdroji informací – různé druhy
slovníků, internet, příručky, časopisy, knihy
 reaguje na většinu situací z běžného života
v oblasti, kde se mluví jazykem cílové země
(cestování, nakupování, kontakty s lidmi
apod.)
 napíše jednoduché texty na témata, která
dobře zná nebo která ho zajímají
 vyplní jednoduchý formulář
 napíše osobní dopis popisující příběhy,
zážitky nebo dojmy

Tematický celek
Učivo
Receptivní a produktivní řečové
dovednosti
 poslech s porozuměním
dialogických a monologických
projevů
 čtení s porozuměním a práce
s texty všeobecného i
odborného zaměření
s tématikou přírody
 samostatný ústní projev a ústní
interakce
 písemný projev
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 napíše formální dopis, uvede potřebné


























informace
napíše životopis jako součást žádosti o
zaměstnání
napíše krátký vzkaz, mail, pozdrav, omluvu,
popis, žádost, blahopřání
přeloží přiměřený text s pomocí slovníku (i
elektronického)
vyslovuje srozumitelně a jasně (i přes mírný
cizí akcent) co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové
prostředky daného jazyka
aktivně používá získanou slovní zásobu
k tomu, aby se dovedl vyjádřit v rámci témat
z každodenního života a daných
tematických okruhů
využívá opisných prostředků při vyjadřování
složitějších myšlenek
dostatečně správně používá gramatické
prostředky a struktury v rámci běžných
témat a situací (se zřejmým vlivem
mateřského jazyka)
většinou se vyvaruje zásadních chyb, které
by bránily porozumění ústnímu nebo
písemnému projevu
dodržuje základní pravopisné normy,
vhodnou interpunkci a pravidla výstavby
textu
používá vybranou slovní zásobu z oboru
lesnictví a myslivosti
vyjadřuje se ústně i písemně k tématům
osobního života a k tématům ze svého
oboru
sdělí důležité informace o sobě, své rodině a
přátelích, vyjádří vztahy v rodině, mezi
přáteli
získá informace o jiných osobách
povypráví o svém bydlišti a okolí, popíše
dům či byt
uvede výhody a nevýhody bydlení ve městě
a na venkově
popíše běžné záležitosti každodenního
života, jako je denní režim, cestování,
stravování, ubytování, nákupy, služby apod.
povypráví o svém volném čase a koníčcích
požádá o zboží a služby každodenní
potřeby, vyřídí ústní objednávku i reklamaci,
dovede obstarat lístky do kina, divadla, na
koncert
zeptá se na cestu, získá informace o
cestování veřejnou dopravou (autobus, vlak,
metro, taxi), koupí si jízdenky
vyřídí jednoduché záležitosti v obchodech,
na poště, v bance, na úřadě
pojmenuje vybraná jídla a nápoje, popíše
své stravovací zvyklosti a oblíbená jídla

Jazykové prostředky
 výslovnost
 slovní zásoba všeobecná
 slovní zásoba odborná z oboru
lesnictví a myslivosti
 gramatika a syntax
 grafická podoba jazyka a
pravopis

Tématické okruhy všeobecné
komunikační situace a jazykové
funkce


Tématické okruhy všeobecné
 osobní údaje
 dům a domov
 každodenní život
 volný čas a zábava
 stravování, jídlo a nápoje
 služby a cestování
 nakupování
 mezilidské vztahy
 péče o tělo, zdraví
 vzdělávání
 zaměstnání
 počasí a roční období



Komunikační situace
 získávání a předávání
informací, např. sjednání
schůzky, objednávka
služby, vyřízení vzkazu
apod.
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získá a poskytne informace o množství,
cenách
objedná si jídlo
vyhledá a předá jednoduché faktografické
informace
popíše běžné nemoci, sestaví krátký
rozhovor o návštěvě u lékaře
vysvětlí pojem životní styl, sdělí, jak pečuje
o své zdraví
povypráví o vzdělávacím systému, popíše
výuku ve škole
podá informace o mimoškolním životě
studentů a bydlení na internátě
sdělí své plány do budoucna, profesní plány
charakterizuje počasí a roční období
určí čas, vyjmenuje dny v týdnu, měsíce
užívá všední zdvořilostní obraty pro přivítání
a oslovení
poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří, co se
mu líbí a co ne, vyjádří souhlas a nesouhlas
sdělí základní informace o lesnictví v Evropě
– plocha lesů, typy lesa
popíše lesy v ČR – plocha, typy lesů
vyjmenuje základní dřeviny
pojmenuje hlavní části stromu
vysvětlí základní funkce lesa
pojmenuje vybrané druhy lesní zvěře
(samčí, samičí kus, mládě) a podá o ní
základní informace
pojmenuje hlavní myslivecké zbraně
orientuje se v základních ekologických
problémech
charakterizuje hlavní druhy těžby a uvede
názvy některých technických prostředků,
které se při těžbě používají
uvede, kde je možné studovat obor lesnictví
v ČR
podá základní informace o naší škole
(název, adresa, délka studia, počet tříd,
třída, kterou navštěvuje)
podá základní informace o praxi žáků
(místo, čas, doprava, program, činnosti,
vybavení)
sdělí základní informace o tradičních akcích
školy (Hubertská zábava, sportovní a
kulturní akce apod.)
prokazuje základní faktické znalosti
především o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
porovnává tyto znalosti s reáliemi mateřské
země
interpretuje základní informace o běžném
životě v zemích dané jazykové oblasti
uvede některé významné politické, kulturní,
sportovní osobnosti zemí dané jazykové
oblasti



Školní vzdělávací program

Jazykové funkce
 obraty při zahájení a
ukončení rozhovoru
 vyjádření žádosti, prosby,
pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání, lítosti, naděje a
přání apod.

Tématické okruhy odborné





lesnictví
myslivost
ochrana životního prostředí
lesnické školství

Poznatky o zemích




vybrané poznatky všeobecného
i odborného charakteru
k poznání zemí příslušné
jazykové oblasti, kultury, umění
a literatury, tradic a
společenských zvyklostí
informace ze sociokulturního
prostředí v kontextu znalostí o
České republice
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 popíše některé známé symboly, události,






svátky a tradice v zemích dané jazykové
oblasti
pozná základní pamětihodnosti zemí dané
jazykové oblasti, ukáže je na obrázku
vyjádří základní informace o České
republice (poloha, sousední země, povrch,
hlavní řeky, rozdělení ČR)
uvede známé turistické destinace ČR
pozná na obrázku a pojmenuje hlavní
památky v Praze
uvede základní informace o Hranicích,
pojmenuje zajímavá místa a památky
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4.3

Cizí jazyk 2

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.3.1

Školní vzdělávací program

týdně 2
týdně 2
týdně 1

celkem 64
celkem 64
celkem 32

týdně 5

celkem 160

Pojetí vyučovacího předmětu

Výuka druhého cizího jazyka vychází ze vzdělávací oblasti „Vzdělávání a komunikace
v cizím jazyce“ v RVP pro střední odborné vzdělávání, obor lesnictví. Tento předmět je
koncipován jako všeobecně vzdělávací, jeho cílem je aktivně si osvojit základní
komunikační dovednosti, které žákovi umožní dohovořit se v běžných situacích
každodenního života na obecná témata i témata odborná z oblasti lesnictví a myslivosti.
Vzdělávání v předmětu cizí jazyk 2 odpovídá minimální úrovni A2 podle SERR. Slovní
zásoba zahrnuje minimálně 2000 lexikálních jednotek, 15% tvoří odborná terminologie.
Rámcový rozpis výsledků může být upraven podle charakteru a úrovně jednotlivých skupin.
4.3.2

Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. až 4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:

 rozumí přiměřeným kratším projevům o

běžných tématech z každodenního života

 pochopí hlavní myšlenky jednoduchého











textu, dovede zachytit některé detailní
informace
porozumí běžným školním pokynům
čte s porozuměním přiměřené kratší texty,
sdělí hlavní myšlenky či najde důležité
informace
rozumí jednoduchým popisům událostí nebo
zážitků v osobních dopisech
stručně sdělí svůj názor, vyjádří souhlas
nebo nesouhlas
stručně popíše ústně i písemně události
nebo své zážitky
přednese připravenou jednoduchou
prezentaci z oblasti svého oboru nebo
zájmu
zapojí se do hovoru o tématech, která se
týkají každodenního života (např. rodina,
zájmy, škola, práce, cestování apod.)
pracuje se zdroji informací – různé druhy
slovníků, internet, příručky, časopisy, knihy
napíše jednoduché kratší texty na témata,
která dobře zná nebo která ho zajímají
vyplní jednoduchý formulář

Tematický celek
Učivo
Receptivní a produktivní řečové
dovednosti
 Poslech s porozuměním
kratších dialogických a
monologických projevů
 čtení s porozuměním a práce
s přiměřenými texty
všeobecného zaměření
 práce s jednoduchými texty
odborného zaměření
s tematikou přírody
 Ústní projev a interakce
 Písemný projev
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 napíše jednoduchý osobní dopis popisující



























zážitky nebo dojmy
napíše krátký formální dopis, uvede
potřebné informace
napíše životopis podle předlohy
napíše krátký vzkaz, mail, pozdrav, omluvu,
žádost, blahopřání)
přeloží přiměřený kratší text s pomocí
slovníku
vyslovuje ve větší míře srozumitelně,
rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka
používá vybranou slovní zásobu v rámci
témat z každodenního života a daných
tematických okruhů
používá osvojené gramatické prostředky a
struktury v rámci běžných témat a situací
(se zřejmým vlivem mateřského jazyka),
většinou se vyvaruje zásadních chyb, které
by bránily porozumění ústnímu nebo
písemnému projevu
dodržuje v přiměřené míře základní
pravopisné normy, vhodnou interpunkci a
pravidla výstavby textu
používá vybranou slovní zásobu z oboru
lesnictví a myslivosti
sdělí základní informace o sobě, své rodině
a přátelích, vyjádří jednoduše vztahy v
rodině
zeptá se na tyto informace jiných osob
sdělí, kde bydlí, stručně popíše dům či byt
popíše svůj denní a týdenní režim
povypráví o svém volném čase a zálibách
požádá o zboží a služby každodenní
potřeby, dovede obstarat lístky do kina,
divadla, na koncert
zeptá se na cestu, získá informace o
cestování veřejnou dopravou (autobus, vlak,
metro, taxi), koupí si jízdenky
vyřídí jednoduché záležitosti v obchodech,
získá a poskytne informace o množství,
cenách
pojmenuje vybraná jídla a nápoje, popíše
své stravovací zvyklosti a oblíbená jídla
objedná si jídlo v restauraci
popíše běžné nemoci, pojmenuje části těla
sdělí, jak pečuje o své zdraví
povypráví základní informace o škole,
popíše výuku, pojmenuje předměty
sdělí své plány do budoucna, profesní plány
určí čas, vyjmenuje dny v týdnu, měsíce,
roční období, stručně charakterizuje počasí
užívá běžné zdvořilostní obraty pro přivítání
a rozloučení, oslovení cizích osob i přátel

Jazykové prostředky
 Výslovnost – jazyková
průprava, fonetická cvičení
 Slovní zásoba
 Gramatika a syntax
 Grafická podoba jazyka a
pravopis

Tématické okruhy všeobecné
komunikační situace a jazykové
funkce
 Tématické okruhy všeobecné
 osobní údaje
 dům a domov
 každodenní život
 volný čas a zábava
 stravování, jídlo a nápoje
 služby a cestování
 nakupování
 mezilidské vztahy
 péče o tělo, zdraví
 vzdělávání
 zaměstnání
 počasí a roční období
 Komunikační situace
 získávání a předávání
jednoduchých informací
v rámci témat
z každodenního života
 Jazykové funkce
 obraty při zahájení a
ukončení rozhovoru
 vyjádření prosby,
poděkování, odmítnutí,
radosti, zklamání, lítosti,
přání apod.
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 poprosí, poděkuje, omluví se, vyjádří, co se




















mu líbí a co ne
sdělí základní informace o lesnictví v Evropě
– plocha lesů ve vybraných zemích
popíše lesy v ČR – plocha, typy lesů
vyjmenuje některé základní dřeviny
pojmenuje hlavní části stromu
pojmenuje vybrané druhy lesní zvěře
pojmenuje vybrané myslivecké zbraně
uvede názvy některých technických
prostředků, které se používají při práci v
lese
uvede, kde se nachází střední lesnické
školy v ČR
podá základní informace o naší škole
(název, adresa, délka studia, počet tříd,
moje třída)
podá základní informace o praktické výuce
žáků na polesí (místo, doprava, program)
sdělí základní informace o tradičních akcích
školy (Hubertská zábava, sportovní a
kulturní akce školy)
prokazuje základní znalosti o geografických,
demografických, hospodářských, politických,
kulturních faktorech zemí dané jazykové
oblasti
uvede některé významné politické, kulturní,
sportovní osobnosti zemí dané jazykové
oblasti
popíše některé známé symboly, události,
svátky a tradice v zemích dané jazykové
oblasti
pozná vybrané základní pamětihodnosti
zemí dané jazykové oblasti
vyjádří základní informace o České
republice (poloha, hlavní město, sousední
země, rozdělení ČR, známé turistické
destinace ČR)
uvede základní informace o Hranicích,
pojmenuje zajímavá místa a vybrané
památky

Tématické okruhy odborné
 lesnictví
 myslivost
 ochrana životního prostředí
 lesnické školství

Poznatky o zemích
 základní poznatky o zemích
příslušné jazykové oblasti
(kultura, tradice a společenské
zvyklosti)
 informace ze sociokulturního
prostředí v kontextu znalostí o
České republice
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Výchova k občanství

4.4

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.4.1

Pojetí vyučovacího předmětu

4.4.2

Obecný cíl předmětu

týdně 1
týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32
celkem 32

týdně 3

celkem 96

Vyučovací předmět Výchova k občanství směřuje k pozitivnímu ovlivnění hodnotové
orientace a postojů žáků tak, aby byli ve svém životě slušnými lidmi a informovanými
aktivními občany demokratického státu, aby jednali uvážlivě a odpovědně vůči sobě i
občanské komunitě. Výchova k občanství učí žáky kriticky myslet, nenechat se
manipulovat a co nejvíce rozumět světu, v němž žijí.
4.4.2.1

Stanovené cíle ve výchově k občanství

Výuka směřuje k tomu, aby žáci


měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení



jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání



cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody, usilovali o její
zachování a zdokonalování, hledali hranice mezi osobní svobodou a společenskou
odpovědností



jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými
ctnostmi, byli kriticky tolerantní a solidární, byli ochotni angažovat se nejen pro
vlastní prospěch, ale i pro veřejný zájem



nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek



oprostili se od stereotypů, předsudků a předsudečného jednání ve vztahu k lidem
jiné víry, etnického původu nebo sociálního zařazení



byli ochotni klást si existenční a etické otázky a hledat na ně řešení



vážili si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního
prostředí a snažili se je zachovat pro příští generace

4.4.3

Charakteristika učiva

Výchova k občanství se vyučuje 1 hodinu týdně v 1., 2. a 4. ročníku. Učivo je rozvrženo do
5 tematických celků – Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Člověk jako občan,
Člověk a právo a Člověk a svět. V rámci tematického celku Člověk jako jedinec je žák
veden k pochopení sebe sama jako jedinečné osobnosti a uvědomění si všech jejích
aspektů. Zahrnuta je i problematika náročných životních situací a prevence duševních
poruch, včetně zásad úspěšné mezilidské komunikace. Tematický celek Člověk ve
společnosti vede žáka ke schopnosti porozumět sociálním útvarům a vztahům ve
společnosti. Obsažena je také tématika komunikace a problematika sociálně patologických
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jevů. Tematický okruh Člověk jako občan seznamuje žáka s tématikou státu, významem
českých státních symbolů, ale také s fungováním demokratického politického systému ČR
a možnostmi participace občanů na něm. Žák je rovněž veden k tomu, aby si uvědomoval
význam ochrany lidských práv a poznal nejdůležitější právní předpisy i organizace na jejich
ochranu. Tematický celek Člověk a právo poskytuje žáku orientaci v právním systému ČR.
V rámci posledního tematického celku Člověk a svět žák poznává základní filozofické
problémy a jejich řešení v rámci různých filozofických škol od antiky do současnosti.
Zahrnuta je rovněž tématika světových náboženství.
4.4.4

Pojetí výuky a metody

Výuka předmětu má být pro žáky zajímavá, učitel se žáky řeší praktické otázky jejich
osobního a občanského života. Motivuje je k získávání informací z různých zdrojů –
verbální texty (denní tisk, právní dokumenty, filozofické texty,...), ikonické texty (obrazový
materiál, grafy, mapy, schémata,...) texty kombinované (film). Používány jsou i prostředky
výpočetní techniky a internet. Žáci se učí kritickému hodnocení informací (třídění, výběr a
posuzování). Ve výuce se dále vedle frontální výuky používá kooperativní učení,
problémové učení, aplikují se metody kritického myšlení a různé simulační a diskusní
metody.
4.4.5

Hodnocení

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků se získávají během celého klasifikačního období
ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a
dovedností a sledováním práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách.
Při hodnocení se klade důraz na hloubku porozumění poznatkům, schopnost je aplikovat
při řešení problémů, schopnost kritického myšlení, dovednost práce s texty, samostatnost
úsudku a schopnost výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat.
4.4.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Výchova k občanství přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:







pracovat s učebnicemi, příručkami a další literaturou,
získávat informace z různých zdrojů (z verbálních, ikonických i kombinovaných
textů), kriticky tyto informace hodnotit a využívat
pracovat s Internetem
vyjadřovat se kultivovaně psanou a mluvenou formou, obsahově jasně a logicky,
používat správně pojmy, formulovat vlastní argumenty, názor
řešit problémy a problémové situace, k tomuto řešení vyhledávat prameny a
pracovat s ním
diskutovat s partnery, v diskusi přijímat nebo vyvracet názory partnerů s tím
vědomím, že ve společenskovědní a filozofické oblasti často neexistuje pouze
jediný správný názor
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo

Žák:
 objasní, co je předmětem psychologie
 uvede metody výzkumu psychologie
 charakterizuje různé psychologické směry a
uvede jejich základní představitele
 vysvětlí význam psychologie

Člověk jako jedinec
Psychologie jako věda:
 psychologie jako vědní disciplína
 představitelé psychologie
 metody výzkumu psychologie




Osobnost, její vlastnosti a rozvoj:
 etapy vývoje osobnosti
 učení
 čití a vnímání
 představy
 myšlení a řeč
 paměť
 pozornost
 vůle
 emoce
 temperament
 schopnosti
 inteligence
 charakter
 osobnost a životní cíle člověka
 režim dne
 psychohygiena


















definuje pojem osobnosti
charakterizuje jednotlivé etapy vývoje
osobnosti
porovnává různé metody učení a
vyhodnocuje jejich účinnost pro vlastní
studium
vyloží jak vnímáme a poznáváme skutečnost,
sebe i druhé lidi a co může toto poznávání
ovlivňovat
vysvětlí mechanismus vzniku představy a
popíše rozdíly mezi různými druhy představ
definuje pojem myšlení, odlišuje jej od čití a
vnímání
definuje a rozdělí z různých hledisek paměť,
popíše význam opakování v procesu učení
rozlišuje druhy a vlastnosti pozornosti a je
veden k tomu, aby si uvědomil její význam
pro člověka
definuje pojem vůle, charakterizuje volní
vlastnosti osobnosti a aplikuje metody
stanovování cílů
popíše a uvedou příklady základních typů
emocí, je veden k tomu, aby si uvědomoval
význam emocí
uvede různé pohledy na temperament,
charakterizuje různé typy temperamentu, sám
sebe typově zařadí
vysvětlí, co jsou to schopnosti, vlohy,
dovednosti, nadání, talent, genialita, tvořivost
odlišuje původ vlohy a schopnosti, rozlišuje
dovednosti a rysy osobnosti
vlastními slovy popíše, co je to inteligence
charakterizuje různé druhy inteligence a
uvede rozdíly mezi nimi
vysvětlí vztah mezi charakterem a
temperamentem a jejich postavení v celku
osobnosti
vytvoří si celkový pohled na osobnost, je
veden k tomu, aby si uvědomovval
individuální a typologické rozdíly mezi lidmi
definuje základní pojmy z oblasti
psychohygieny (duševní zdraví, frustrace,
stres, duševní porucha, neuróza, psychopatie
aj.)
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uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a
učení




charakterizuje předmět sociologie
uvede metody výzkumu sociologie a vysvětlí
význam sociologie

Člověk ve společnosti
Úvod do sociologie
 sociologie jako věda
 metody výzkumu sociologie



vysvětlí význam socializace pro člověka,
pojmy sociální struktura a mobilita
popíše vliv skupiny na jednotlivce i jednotlivce
na skupinu, posoudí význam socializace pro
jednotlivce i pro společnost
charakterizuje různé formy komunikace a
sdělí informace různými formami komunikace

Sociální komunikace
 socializace, resocializace,
zpětná socializace
 sociální stratifikace
 sociální nerovnost a sociální
mobilita
 mezilidská komunikace

charakterizuje a uvede příklady různých typů
sociálních útvarů
uvede různé sociální role sebe a svých
blízkých a příklad konfliktů rolí
vymezí význam rodiny jako primární sociální
skupiny

Sociální útvary
 sociální útvar
 sociální skupina (primární,
sekundární)
 sociální role a status
 - partnerství, manželství, rodina

uvede příklady formálních a neformálních
vztahů
uvede příklady sociálních konfliktů
charakterizuje typické způsoby chování a
prožívání účastníků sociálního konfliktu
navrhne varianty řešení sociálního konfliktu

Sociální vztahy
 formální a neformální vztahy
 sociální konflikt, jeho důsledky a
řešení

uvede příklady, příčiny a důsledky sociálně
patologických jevů
navrhne možnosti pevence a řešení sociálně
patologických jevů
vyjmenuje poradenská a krizová centra ve
svém okolí
rozliší deviantní chování
posoudí úlohu změn v individuálním i
společenském vývoji
uvede příklady globalizace a posoudí její
dopad na lidi
charakterizuje a diskutuje o hlavních
globálních problémech soudobého světa
uvede příklad prvků materiální a duchovní
složky kultury
na konkrétním příkladu doloží projev
etnocentrismu

Problémy soudobé společnosti
 sociálně patologické jevy
 odborná poradenská a krizová
centra
 globalizace
 globální problémy

vysvětlí význam vzájemného obohacování
kultur
vyjmenuje funkce masových médií, posoudí
jejich klady a zápory
uvede příklady manipulace lidmi
prostřednictvím médií a možnosti, jak ji čelit

Kultura a civilizace
 materiální a duchovní kultura
 etnocentrismus,
multikulturalismus
 - masová kultura a masmédia
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2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí, co je to stát a jaké jsou jeho hlavní
funkce
 charakterizuje různé formy státu, politické
režimy a státoprávní uspořádání
 charakterizuje demokracii a objasní, jak
funguje a jaké má problémy
 vyjmenuje základní znaky demokratického
právního státu
 popíše politický systém ČR (státní moc ČR)
 vyloží schéma postupu při přijímání zákonů
 objasní původ a význam státních symbolů a
svátků v ČR
 charakterizuje obsah Ústavy ČR
 objasní původ, obsah a význam Listiny
základních lidských práv a svobod a popíše,
jak lze ohrožená lidská práva obhajovat
 vyjmenuje české i mezinárodní organizace
zabývající se ochranou lidských práv
 charakterizuje současný politický systém ČR,
objasní funkci politických stran a svobodných
voleb
 popíše, co současné parlamentní strany v ČR
lidem nabízejí
 uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
 na příkladech ze současnosti rozpozná, zda
se jedná o politický extremismus nebo
radikalismus
 vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí
 vysvětlí, co je to občanská společnost a
diskutuje o vlastnostech, které by měl mít
občan demokratického státu

Tematický celek
Učivo
Člověk jako občan
 stát
 demokracie
 politický systém ČR
 občanská společnost
 lidská práva
 politické strany
 volby a volební systémy
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vysvětlí nejdůležitější právní pojmy
popíše soustavu soudů v ČR a činnost
policie, státního zastupitelství, advokátů,
notářů
uvede, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost
popíše právní systém ČR
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manželi; uvede, kde může o této oblasti
hledat informace nebo získat pomoc při
řešení svých problémů
popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv a z vlastnického práva
uvede příklady, jak lze hájit své spotřebitelské
zájmy (např. Reklamace)
popíše jaké vztahy upravuje pracovní právo
uvede různé druhy pracovních vztahů a
podmínky, za jakých lze rozvázat pracovní
poměr
popíše vztahy, které spadají do obchodního
práva
charakterizuje podnikání a uvede podmínky
nutné pro získání živnosti
popíše, co je úkolem tretního práva
vysvětlí, co je základním cílem trestání
pachatelů zločinů
vysvětlí rozdíl mezi přestupkem a trestným
činem a postup při jejich řešení
vyjmenuje různé druhy trestů existující v ČR
uvede argumenty pro a proti trestu smrti
charakterizuje úlohu veřejné správy,
vyjmenuje ústřední orgány státní správy a
vysvětlí, co je náplní správního řízení

Školní vzdělávací program

Člověk a právo
 základní právní pojmy
 soustava soudů ČR
 notářství a advokacie
 právní systém ČR
 právní vztahy v soukromé sféře
 rodinné právo
 občanské právo
 (vlastnické vztahy, dědění,
 závazkové (smluvní) vztahy)
 pracovní právo
 obchodní právo
 právo ve veřejné sféře
 trestní právo
 přestupky a trestní činy
 tresty v ČR (trest smrti)
 veřejná správa (správní řízení)
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo

Žák:
 vysvětlí, co je předmětem filozofie jaké jsou
její základní problémové otázky
 posoudí, v čem vybrané filozofické směry
ovlivnily a ovlivňují myšlení člověka a vývoj
společnosti
 v rámci týmové spolupráce vytvoří, rozvine a
pokusí se obhájit argumentační linii
vztaženou ke konkrétnímu společenskému či
filozofickému problému

Člověk a svět, člověk a filozofie
 předmět filozofie
 význam filozofie pro současného
člověka a společnost
 základní otázky filozofie
 vztah filozofie a vědy
 způsoby přístupu člověka ke
světu ve světle vývoje
filozofického myšlení v Evropě,
neboli vliv filozofie na:
poznávání a proměnu
skutečnosti, soužití s životním
prostředím,
společenské vztahy,
 sebereflexi člověka,
vztah k náboženství, politické
moci, lidským právům,
 debaty vybraných týmů na
předem zvolená společenská či
filozofická témata



Člověk a náboženství
 vybrané pojmy z oblasti
religionistiky
 náboženství a dnešní svět
 náboženství a tolerance
 náboženství a multikulturalismus
 základní charakteristika
nejrozšířenějších náboženských
směrů současnosti







vysvětlí, v čem jsou specifika náboženského
prožívání skutečnosti
uvede příklady náboženských konfliktů ze
současnosti i historie a na nich doloží typické
projevy náboženské nesnášenlivosti
objasní, v čem může znalost hlavních znaků
i specifik jednotlivých světových náboženství
napomáhat multikulturní výchově v naší
společnosti
popíše základní rysy vybraných světových
náboženství a jejich vliv na kulturu různých
společenství
posoudí projevy hlavních náboženských
směrů ve vztahu k základním právům a
svobodám člověka
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4.5

Dějepis

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.5.1

Školní vzdělávací program

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět dějepis patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Rozvíjí poznatky,
které žáci získali na základní škole ve společenskovědních předmětech. Přispívá
k orientaci ve společnosti a kultuře, připravuje žáky na celoživotní vzdělávání.
4.5.2

Obecný cíl předmětu

Historia magistra vitae. Dějiny poznáváme, abychom lépe porozuměli současnosti. Jevy,
které nás obklopují, se vyvíjely v minulosti, odhalení jejich kořenů a geneze je klíčem
k jejich pochopení. Cílem předmětu dějepis je seznámit žáky s vývojem lidské společnosti
od pravěku do současnosti s důrazem na dvacáté století. Konečnou metou je vytvoření
historického vědomí, chápání a přijímání kulturních odlišností a náboženská a etnická
snášenlivost.
4.5.3

Charakteristika učiva

Učivo dějepisu je rozděleno do dvou ročníků. Tvoří ho výběr z obecných a českých dějin.
První ročník je věnován období pravěku, starověku, středověku a novověku do konce 19.
století. Druhý ročník je celý věnován dějinám 20. století a těm problémům soudobého
světa, které vycházejí z historického vývoje. Preferována jsou témata, která pomohou
pochopit provázanost národních a evropských dějin, prozkoumat kořeny kultury. Politické
dějiny nelze opomenout, učivo ale klade důraz i na dějiny hmotné a duchovní kultury.
Celkově je předmět pojat tak, aby napomáhal výchově v duchu humanismu, demokracie,
evropanství a zdravého vlastenectví.
4.5.4

Pojetí výuky a metody

Při probírání nového učiva je použita metoda názorného výkladu s použitím projektoru,
práce s textovými a obrazovými prameny, didaktický rozhovor. Východiskem jsou moderní
poznatky historických věd, záměrem je, aby žáci s maximálním podílem vlastní zvídavé
práce systematizovali historické informace z různých zdrojů, zkoumali jejich věrohodnost,
formulovali názory a o nich diskutovali. Žáci budou vedeni k aktivitě, samostatnosti,
rozvíjení čtenářské gramotnosti, týmové spolupráci a práci s počítačovou technikou. Důraz
bude na kladen i na dodržování norem slušného chování.
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Hodnocení

Hodnocení spočívá v kombinaci slovního hodnocení a známkování. Realizuje se v souladu
s klasifikačním řádem školy.
Hodnotí se hloubka porozumění látce, dovednost při práci s textem a mapou,
samostatnost, schopnost formulovat a podložit vlastní názor.
4.5.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Předmět má velké možnosti přispět k rozvoji klíčových kompetencí. Usilujeme především
o to, aby žáci
4.5.6.1

samostatně řešili dílčí úkoly, pracovali hospodárně a plánovitě, spolupracovali
v týmu
orientovali se v jednotlivých historických obdobích a pojmech
používali osobní počítač a další prostředky komunikačních a informačních
technologií
vyhledávali informace z otevřených zdrojů (knihy, časopisy, internet) a dokázali
s nimi pracovat
rozvíjeli funkční gramotnost, tj. vybírali podstatné myšlenky a údaje z textu i
projevů jiných lidí
vylepšovali svoje vyjadřovací schopnosti, vyjadřovali se přiměřeně účelu a povaze
komunikace
uměli sdělit svoje myšlenky a názory slovem i písmem, souvisle a srozumitelně
v diskuzi své názory a postoje obhájili, názory druhých respektovali
vystupovali v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Z obsahu tohoto průřezového tématu spadá do předmětu dějepisu zejména:
-

rozvoj osobnosti a komunikace
masová média
společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství
historický vývoj
stát, politický systém, politika, soudobý svět
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita

Tyto oblasti jsou v předmětu realizovány tak, že žák:
-

poznává minulost i současnost českého národa v kontextu evropského vývoje
sleduje vývoj demokracií a jejich institucí
učí se být hrdý na pozitivní hodnoty a tradice národa
vyhledává informace a pracuje s nimi, zkoumá jejich věrohodnost, na jejich
základě si vytváří vlastní úsudek
ve škole pěstuje přátelské vztahy se spolužáky a učiteli v duchu demokratického
klimatu školy

Člověk a životní prostředí
Z obsahu tohoto průřezového tématu spadá do předmětu dějepisu zejména:
-

současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahu člověka k
prostředí
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Příspěvkem dějepisu k poznání této oblasti je především poznání, že vztah člověka ke
krajině
-

je podmíněn nejen ekonomickou situací, ale i kulturním a historickým pozadím
prošel dlouhým vývojem, jehož evropskými milníky byly průmyslová revoluce v 19.
století a následná urbanizace a modernizace společnosti.

Informační a komunikační technologie
Toto téma je v dějepisu realizováno tak, že žák:
-

hledá informace na internetu
zpracuje referát, který může mít i obrazovou přílohu
prezentuje referát s použitím projektoru

Člověk a svět práce
V rámci tohoto tématu je nutné se i v hodinách dějepisu soustředit na:
-

rozvoj komunikačních schopností a funkční gramotnosti
pochopení hodnoty vzdělání pro úspěšnou kariéru a nutnosti celoživotního učení
odstraňování předsudků a stereotypů v přístupu k jiným lidem
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 objasní smysl poznání minulosti
 rozliší typy historických pramenů
Žák:
 uvede mezníky vývoje v době kamenné,
bronzové a železné
 popíše státní zřízení starověkých despocií
 porovná judaismus a křesťanství
 uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství
Žák:
 charakterizuje obecně středověk a jeho
kulturu
 objasní přínos christianizace pro vznik států
 identifikuje díla románského a gotického
umění
 popíše počátky a rozvoj české státnosti
v středoevropském kontextu
 zhodnotí důsledky husitské revoluce
Žák:
 uvede významné změny, které v dějinách
nastaly v době raného novověku
 nalezne souvislosti mezi habsburskou
vnitřní politikou (v č. státě) a jejich bojem o
převahu v Evropě
 analyzuje příčiny nerovnoměrnosti vývoje v
raně novověké Evropě a různorodosti
politických systémů
 objasní význam osvícenství
 identifikuje umělecká díla renesance, baroka
a klasicismu

Tematický celek
Učivo
Úvod do studia dějepisu
 význam a metody poznávání
minulosti
 variabilita výkladů minulosti
Člověk v dějinách – pravěk,
starověk
 pravěk: vývoj člověka, doba
kamenná, bronzová a železná
 starověk: dědictví a kulturní
přínos starověkých civilizací
 antická kultura, judaismus a
křesťanství jako základ
evropské civilizace
Člověk v dějinách – středověk
 středověk: stát, společnost,
křesťanská církev, středověká
kultura
 český stát za vlády
Přemyslovců a Lucemburků
 česká reformace

Člověk v dějinách – raný
novověk
 raný novověk: humanismus a
renesance; objevy nových zemí
 český stát v habsburském
soustátí
 války v Evropě, reformace a
protireformace
 nerovnoměrný vývoj v západní
a východní Evropě
 rozdílný vývoj politických
systémů: absolutismus a
počátky parlamentarismu
 osvícenství
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Žák:
 na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i národní
práva a vznik občanské společnosti
 zhodnotí přínos obrozeneckých osobností k
procesu formování novodobého českého
národa
 popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti 18. a 19.
století
 objasní způsob vzniku národních států v
Německu a v Itálii
 uvede příklady objevů, myšlenek a památek,
dokládajících modernizaci společnosti
 vyjádří vlastní názor na klady a zápory
průmyslové revoluce, kolonialismu,
urbanizace
 identifikuje umělecká díla základních směrů
umění 19. století

Žák:


orientuje se v historii lovu a využívání
lesa na území střední Evropy do konce
19. století

Školní vzdělávací program

Novověk – 19. Století
 velké občanské revoluce:
americká a francouzská
 revoluce 1848-49 v Evropě a v
českých zemích
 společnost a národy: národní
hnutí v Evropě a v č. zemích
 česko-německé vztahy
 postavení minorit a dualismus
v habsburské monarchii
 vznik národních států v
Německu a v Itálii
 modernizace společnosti:
průmyslová revoluce, evropská
koloniální expanze
 urbanizace, demografický vývoj
 modernizovaná společnost a
jedinec: sociální struktura
společnosti, postavení žen,
sociální zákonodárství,
vzdělání
 věda a umění 19. století
Dějiny studovaného oboru
 dějiny lesnictví ve středověku a
novověku

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 prokáže základní geografickou orientaci na
mapě světa
 popíše rozdělení světa v důsledku koloniální
expanze a rozpory mezi velmocemi


zhodnotí dopad první světové války na život
lidí a objasní významné změny ve světě po
válce

Žák:
 objasní uspořádání světa po druhé světové
válce a důsledky pro Československo
 popíše projevy a důsledky studené války
 charakterizuje komunistický režim v ČSR, v
jeho vývoji a v souvislostech se změnami v
celém komunistickém bloku
 popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a
vývoj evropské integrace
 nalezne souvislosti mezi dekolonizací a
problémy třetího světa
 zhodnotí dopad rozpadu sovětského bloku
na mezinárodní vztahy
 uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve
20. století

identifikuje typické ukázky umění 20. století

Tematický celek
Učivo
Novověk – 20. století, Vztahy
mezi velmocemi
 rozdělení světa, pokus o jeho
revizi Velkou válkou (=první
světová válka)
 české země za světové války,
první odboj
 poválečné uspořádání Evropy a
světa
 vývoj v Rusku
Novověk – 20. století, Svět
v blocích
 poválečné uspořádání v Evropě
a ve světě
 poválečné Československo
 studená válka
 komunistická diktatura v
Československu a její vývoj
 demokratický svět
 USA a SSSR – supervelmoci
 třetí svět a dekolonizace
 konec bipolarity Východ –
Západ
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Žák:
 popíše rozčlenění soudobého světa na
civilizační sféry a civilizace, charakterizuje
základní světová náboženství
 vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se
potýká soudobý svět, jak jsou řešeny
 debatuje o jejich možných perspektivách
 objasní postavení České republiky v Evropě
a soudobém světě
 popíše funkci OSN a NATO
 vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách
 uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejich důsledcích
Žák:
 zná významné mezníky a osobnosti lesnictví
 vysvětlí přínos péče o les pro život lidí

Školní vzdělávací program

Soudobý svět
 rozmanitost soudobého světa:
civilizační sféry a kultury,
velmoci, vyspělé státy,
rozvojové země a jejich
problémy
 integrace a dezintegrace
 Česká republika a svět: NATO,
OSN, bezpečnost na počátku
21. století, konflikty
v soudobém světě, globální
problémy a globalizace

Dějiny studovaného oboru
 dějiny lesnictví ve 20. století
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Zeměpis

4.6

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.6.1

týdně 0

celkem 0 (viz 4.6.8)

Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět zeměpis je koncipován jako všeobecně vzdělávací předmět. Učivo
zeměpisu využívá poznatky, které žáci získali na základní škole, a dále je rozvíjí s ohledem
na potřeby odborných i dalších předmětů.
4.6.2

Obecný cíl předmětu

Obecným cílem výuky zeměpisu je přispět ke způsobilosti žáků zodpovědně a uvážlivě
jednat v prostoru. Rozvíjet jejich geografické myšlení a poskytnout jim přehledové a cílené
informace o soudobém světě včetně domácího regionu. Rozvíjet u žáků schopnost podílet
se na odpovědném hodnocení lokálních i regionálních témat. Vést k chápání a hodnocení
a k environmentálnímu vědomí v konceptu trvalé udržitelnosti v podmínkách globalizace.
4.6.2.1

Stanovené cíle předmětu.

Výuka směřuje k tomu, aby žák:
-

prohloubil a rozšířil své vědomosti o světě, který jej obklopuje,
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat,
dovedl číst a interpretovat informace z různých druhů map, učebnic, příruček, další
literatury a internetu a kriticky tyto informace hodnotit
orientovat se v krajině
naučit se odpovídat na geografické otázky a vytvářet vlastní názory a postoje
k problematice vztahů mezi přírodním a společenským prostředím,
používat geografické informace v běžném životě, např. při cestování,
ve vztahu k jiným lidem se oprostit od předsudků, xenofobie, intolerance,rasismu,
etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti.
realizovat zásady zdravého životního stylu
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Charakteristika učiva

Učivo předmětu zeměpis je součástí
výuky prvního ročníku a to dvě hodiny
týdně. Je probíráno v šesti tematických
celcích kartografie seznámí žáky se
současnými metodami tvorby map a
monitorování zemského povrchu a
zdokonalí jejich práci s mapou. Tem.
celek atmosféra je časově nejvíc dotován.
Zejména proto, že profese, na kterou se
připravují je vykonávána v přírodě a
přímo v terénu za každých povětrnostních
podmínek. Tematický celek hydrosféra
ukáže žákům jedinečnost hydrosféry naší
planety a její zásadní podíl na příznivém
klimatu naší planety. Litosféra směřuje
k pochopení
dynamického
stavu
současného georeliéfu. V geologických
informacích jsou žáci motivováni k zájmu
o další informace v předmětech lesnická
botanika, nauka o lesním prostředí.
V posledním tématu získají žáci základní
informace o členění přírodních lesních
oblastí ČR.
4.6.4

Pojetí výuky a metody

Výuka probíhá v kmenové učebně, AV učebně případně v učebně výpočetní techniky. Při
probírání učiva je použita metoda vysvětlování, výkladu, většinou však metoda řízeného
rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí didaktických pomůcek a didaktické
techniky. Často se také používá metoda problémová a diskuse, která napomáhá rozvíjet
názorovou pluralitu ve třídě. Je preferována tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností
aplikovat geografické poznatky a dovednosti v praxi.
4.6.5

Hodnocení

Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji co žák umí, co jsem ho
naučil, jak jsem ho pozitivně motivoval, nikoliv, co neumí. Hodnocení probíhá formou
rozhovoru alespoň dva krát za pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence
žáků. Hodnotí se hloubka porozumění geografickým jevům a procesům, schopnost
samostatného a kritického úsudku, schopnost aplikovat geografické poznatky a
kompetence v lesnictví-přiměřeně věku žáka. Po procvičení tematického celku je
prověřeno pochopení učiva formou testu. Dále jsou žáci pozitivně hodnoceni za aktivitu –
aktuality ve formě sdělení či referátu probírané tematiky.
4.6.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Kromě výše uvedených cílů výuky zeměpisu vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:





četli s porozuměním odborný text
zkvalitnili své vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat myšlenky a názory
vyhodnocovali údaje v tabulkách a grafech
využívali k získání geografických informací všechny dostupné zdroje

V rámci předmětu zeměpis jsou realizována průřezová témata Občan v demokratické
společnosti, Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační technologie, Člověk a
svět práce.
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Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu zeměpis
zejména tyto oblasti – osobnost a její rozvoj – vliv masových médií – morálka, svoboda,
odpovědnost, tolerance, solidarita. Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole
cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchova

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu zeměpis zejména
tyto oblasti

životní prostředí člověka (vliv člověka na ovzduší a klima, nadprodukce
skleníkových plynů, devastace deštných pralesů atd.)

Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu
zeměpis zejména tuto oblast- využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací.
Tato oblast je realizována:



-hledáním podkladů a informací na internetu
-procvičováním učiva v AV učebně

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu zeměpis zejména tyto
oblasti-absolvent je vybaven takovými vlastnostmi, že se dokáže připravit a úspěšně
prosadit na trhu práce. Tato oblast je realizována: - v diskusích na téma možné negativní
dopady globálních problémů životního prostředí na trh práce zejména v Evropě.
4.6.7

Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák pojmenuje klíčové etapy vzniku Země
 Žák charakterizuje jednotlivé geosféry
 Žák vysvětlí důsledky oběžného pohybu
 Žák určí aktuální čas na libovolném místě za
Zemi
 Žák pracuje s měřítkem mapy
o vybere informace z map
o zorientuje mapu, definuje polohu
libovolného místa na Zemi
 Žák vysvětlí význam a základní funkce
atmosféry
 Žák vysvětlí geografické projevy teploty
vzduchu
 Žák uvede příklady příčin proměnlivosti tlaku
 Žák pojmenuje přechody jednotlivých
skupenství, vybere druhy oblačnosti a
signály pro vývoj počasí
 Žák zdůvodní zákonitosti proudění vzduchu
a jeho projevy
 Žák nakreslí modely základních front a jejich
projevy
 Žák použije mapu barické topografie
 Žák vysvětlí jednotlivé druhy a metody
předpovědi počasí, zejména metodu
synoptickou
 Žák vyhledá aktuální informace na internetu

Tematický celek
Učivo
Úvod do geografie a kartografie
 Vznik Země
 Krajinná sféra
 Oběžný pohyb Země
 Rotační pohyb Země
 Základy kartografie

Atmosféra
 Základní pojmy atmosféry
 Teplota vzduchu
 Tlak vzduchu
 Vlhkost vzduchu a oblačnost
 Proudění vzduchu
 Atmosférické fronty
 Vznik tlakových útvarů
 Předpověď počasí
 Vliv člověka na počasí a klima
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Žák zváží vlastní názor na globální
problémy klimatu
Žák posoudí globální význam hydrosféry
Žák vysvětlí základní parametry říční sítě,
použije pro jednoduché výpočty údaje
v topografické mapě
Posoudí jednoduché dlouhodobé i aktuální
ukazatele hydrosféry České republiky
Charakterizuje geosféry pevného tělesa
Země
Žák vysvětlí příčiny endogenních pochodů a
lokalizuje krizová místa možných aktuálních
projevů
Žák uspořádá horniny dle původu
Žák porovná pevninskou a oceánskou
zemskou kůru, pevninskou rozčlení dle stáří
Žák rozliší monografické typy georeliéfu
Žák vysvětlí rozdíl fyzikálního a chemického
zvětrávání
Žák zváží, které exogenní pochody ohrožují
lesní půdu, porosty a komunikace.
Žáci vyhledají v připraveném materiálu
potřebné informace
Žáci charakterizují a lokalizují na mapě dvě
odlišné geologické části ČR
Žák roztřídí v připraveném přehledu vyšší
geomorfologické jednotky ČR jako základ
Přírodních lesních oblastí ČR

Školní vzdělávací program

Hydrosféra
 Význam hydrosféry
 Říční síť
 Hydrosféra ČR
Litosféra
 Základní poznatky o litosféře
 Endogenní pochody
 Složení a členění zemské kůry
 Georeliéf
 Zvětrávání
 Exogenní pochody

Geologické éry
 Geologické éry a jejich
struktura
 Stručný geologický přehled ČR
Vyšší geomorfologické jednotky
ČR
 Přehled dle Demka
Rezerva
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Přesměrování tematických celků v rámci předmětů

4.6.8

Dne 23. 6. 2016 byly některé tematické celky z předmětu Zeměpis, který se vyučuje
v prvním ročníku přemístěné do předmětu Nauka o lesním prostředí, vyučujícího ve
druhém ročníku. Podrobnější rozpis učiva je uveden v tabulce.
Název temat. celku v předmětu Zeměpis

Název temat. celku v předmětu NLP

Učivo

Učivo

Atmosféra

Fytocenologie

–
–
–
–
–
–

základní pojmy
teplota
vlhkost
oblačnost
tlak a proudění vzduchu
atmosférické fronty

–
–
–
–
–
–
–
–

Hydrosféra
–

říční síť a význam

Litosféra
–
–
–

endogenní a exogenní pochody
stavba a složení Země
horniny

Geologické éry
–

geologické celky ČR

složení atmosféry
teplota
vlhkost
hydrometeory
tlak a pohyby vzduchu
podnebí
měření ovzdušných ekologických
prvků
klimatické charakteristiky

Geologie
–

vnější dynamická geologie (činnost
vody)

Geologie
–
–
–

dynamická geologie (vnitřní a vnější)
fyziografická geologie
petrografie

Geologie
–

regionální geologie
Vypracoval Ing. Radim Církva
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Matematika

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.7.1

týdně 4
týdně 4
týdně 3
týdně 2

celkem 128
celkem 128
celkem 96
celkem 64

týdně 13

celkem 416

Pojetí vyučovacího předmětu

Matematika patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Učivo matematiky využívá
poznatky, které žáci získali během studia základní školy, a rozvíjí tyto vědomosti s ohledem
na potřeby odborného vzdělávání a dalšího celoživotního vzdělávání.
4.7.2

Obecný cíl předmětu

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.).
Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických a
ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se
významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém
myšlení, prostorové představivosti a vytváření vlastních úsudků. Vede žáky k efektivní
práci s matematickými vědomostmi a dovednostmi v praktickém životě.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:










číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a
symboliky
využívat matematické vědomosti a dovednosti v praktickém životě
nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, vymezit je,
popsat a správně využít pro dané řešení
aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání
analyzovat zadanou úlohu a provádět diskuzi řešení
provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty z paměti, náročnější za
použití kalkulátoru
vyhodnotit informace získané z různých zdrojů – grafů, diagramů, tabulek, odborné
literatury, internetu
provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků
používat názorné pomůcky, odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací
potřeby

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:




pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikaci
motivaci k celoživotnímu vzdělávání
důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci
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Charakteristika učiva

Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 13 týdenních vyučovacích hodin za
studium. Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na:







dovednost analyzovat a řešit problémy
vhodné a správné numerické zpracování úlohy
posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost,
sebekontrola a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky)
chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tematickými celky i
návaznosti na další vědní obory
rozvoj představivosti
schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názor a přijmout myšlenky
ostatních

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a
dovednosti žáků a též jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých
tematických celků jsou pouze orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení
úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí
narušit logickou návaznost učiva.
4.7.4

Pojetí výuky a metody

Při výuce je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální
úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků je vhodné střídat a kombinovat
vyučovací metody:










4.7.5

výklad
samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností)
skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh)
shrnutí a opakování učiva po každém tematickém celku
aktualizace učiva (např. finanční matematika – zjišťování aktuálních podmínek pro
zákazníky bankovních ústavů)
hry (zařazení zajímavých a netypických úloh, rébusů)
žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, celostátní soutěže – olympiády, Klokan)
diskuze
práce s odbornou literaturou
podpora aktivit mezipředmětového charakteru
Hodnocení výsledků žáků

K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení,
orientační zkoušení, písemné zkoušení (orientační testy, čtvrtletní písemné práce,
opakovací testy).
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat

Vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci:













našli míru sebevědomí, sebeodpovědnosti
byli schopni vlastního úsudku
uměli prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy
rozvíjeli své vyjadřovací schopnosti
efektivně se učili a pracovali
přijímali hodnocení výsledků své práce, přijímali radu i kritiku
dokázali vystihnout jádro problému
rozvíjeli dovednost aplikovat získané poznatky
přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
pracovali s informacemi a kriticky je vyhodnocovali
prováděli reálný odhad při řešení praktického problému
rozvíjeli logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy

Mezipředmětové vztahy






fyzika
chemie
statistika
ekonomika
odborné předměty (LET, HUL, LES …)
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 uvádí vztahy mezi číselnými obory
 používá číselnou osu
 provádí aritmetické operace v množině
reálných čísel
 používá různé zápisy reálného čísla
 používá absolutní hodnotu
 zapisuje a znázorňuje intervaly
 provádí operace s intervaly
 používá množinovou terminologii
 provádí množinové operace
 množiny zapisuje výčtem prvků i
charakteristickou vlastností
 používá teoretické znalosti při řešení
praktických úloh
 rozliší prvočíslo, číslo složené
 používá znaky dělitelnosti při řešení
praktických úloh
 určí největší společný dělitel, nejmenší
společný násobek
 provádí operace s mocninami a
odmocninami
 používá vztah mezi mocninou s racionálním
exponentem a odmocninou
 kombinuje pravidla pro počítání s mocninami
a odmocninami při řešení úloh
 usměrňuje
 částečně odmocňuje
 provádí operace s mnohočleny, lomenými
výrazy, výrazy obsahujícími mocniny a
odmocniny
 stanoví podmínky výrazu
 vyjádří neznámou ze vzorce
 řeší praktické úlohy s využitím procentového
počtu
 používá kalkulátor při řešení složitějších úloh

Tematický celek
Učivo
Operace s čísly, výrazy
 číselné obory – reálná čísla a
jejich vlastnosti
 absolutní hodnota reálného čísla
 intervaly
 množiny
 základní množinové pojmy
 Vennovy diagramy
 elementární teorie čísel
 znaky dělitelnosti
 prvočíslo, číslo složené
 NSD, NSN
 mocniny a odmocniny
 mocniny s přirozeným, celým a
racionálním exponentem
 n-tá odmocnina
 počítání s odmocninami
 druhá a třetí odmocnin,
usměrňování
 částečné odmocňování
 algebraické výrazy
 výrazy s proměnnými – úpravy,
určení podmínek
 počítání s mnohočleny
 úpravy výrazů s využitím vzorců
 lomené výrazy
 vyjadřování neznámé ze vzorce
 užití procentového počtu
 práce s kalkulátorem
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Žák:
 řeší lineární rovnice a nerovnice
 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
rovnic
 rozhodne o výběru vhodné metody při řešení
soustav lin. rovnic a řeší soustavy
 rozliší úplnou a neúplnou kvadratickou
rovnici
 řeší kvadratické rovnice a nerovnice
 užívá vzorec pro řešení obecné kvadr.
rovnice
 předpoví počet řešení na základě hodnoty
diskriminantu
 uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadr. rovnice a použije jich při řešení úloh
 rozloží kvadratický trojčlen na součin
lineárních činitelů
 řeší iracionální rovnice
 rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy
 obhájí řešení rovnice na základě provedené
zkoušky
 využívá získaných poznatků při matematizaci
reálných situací

Rovnice a nerovnice
 lineární rovnice a nerovnice
 ekvivalentní a neekvivalentní
úpravy
 řešení lin. rovnic a nerovnic
v součinovém a podílovém tvaru
 soustavy lin. rovnic o dvou a
třech neznámých
 slovní úlohy
 kvadratické rovnice a nerovnice
 neúplná kvadratická rovnice
 obecná kvadratická rovnice
 rozklad kvadratického trojčlenu
 vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
 kvadratické nerovnice
 soustavy lineárních rovnic
 slovní úlohy

Žák:
 pojmenuje základní geometrické útvary
v rovině a charakterizuje je
 řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti
rovinných útvarů
 využívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních i konstrukčních
úlohách
 využívá Pythagorovu větu a Euklidovy věty
při řešení úloh
 rozliší obvodový a středový úhel
 určuje obvody a obsahy základních
rovinných obrazců
 aplikuje získané dovednosti při řešení úloh
z praxe
 využívá vlastností shodných a podobných
zobrazení při konstrukčních úlohách

Planimetrie
 základní planimetrické pojmy,
polohové a metrické vztahy
mezi nimi
 trojúhelník
 shodnost a podobnost
trojúhelníků
 Pythagorova věta
 Euklidovy věty
 kruh, kružnice
 úhly příslušné k oblouku
kružnice
 množiny bodů dané vlastnosti
 rovinné obrazce
 obvody a obsahy rovinných
obrazců
 shodná a podobná zobrazení
 konstrukční úlohy
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2. ročník
Tematický celek
Učivo
Funkce
 definice funkce
 definiční obor funkce
 obor hodnot funkce
 graf funkce
 lineární funkce
 konstantní funkce, přímá
úměrnost
 funkce kvadratická
 lineární lomená funkce
 nepřímá úměrnost
 exponenciální a logaritmická
funkce
 exponenciální rovnice
 logaritmus
 věty o logaritmech
 logaritmické rovnice
Goniometrie a trigonometrie
Žák:
 rozliší velikost úhlu ve stupňové a obloukové – goniometrické funkce ostrého
úhlu
míře
–
velikost úhlu ve stupňové a
 určí základní velikost úhlu
obloukové míře
 definuje goniometrické funkce obecného úhlu
–
orientovaný úhel
 načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí jejich
–
goniometrické funkce obecného
vlastnosti
úhlu (vlastnosti, grafy)
 uvede základní vztahy mezi goniometrickými
–
goniometrické vzorce
funkcemi
–
goniometrické rovnice
 upravuje goniometrické výrazy s využitím
– sinová a kosinová věta
goniometrických vzorců
– řešení obecného trojúhelníka
 řeší goniometrické rovnice
 využívá sinovou a kosinovou větu při řešení – slovní úlohy
obecného trojúhelníku
Stereometrie
Žák:
 pojmenuje a rozpozná základní geometrická  základní stereometrické pojmy
tělesa
 základní polohové a metrické
 určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
vlastnosti v prostoru
přímky a roviny, dvou rovin
 povrchy a objemy těles (hranol,
 pracuje s pojmy odchylka dvou přímek,
válec, kužel, jehlan, komolý
přímky a roviny, dvou rovin a vzdálenosti
kužel, komolý jehlan, koule a její
bodu od roviny
části)
 určuje povrchy a objemy těles s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie
 pracuje s matematickými tabulkami
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 objasní pojem funkce
 určí definiční obor a obor hodnot funkce
 rozliší jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich
grafy a určí jejich vlastnosti
 řeší exponenciální a logaritmické rovnice
 využívá věty o logaritmech při řešení
logaritmických rovnic
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3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 rozlišuje variaci, permutaci a kombinaci ve
slovních úlohách
 užívá správně vztahy pro jejich výpočet
 počítá s faktoriálem a kombinačními čísly
s použitím i bez použití kalkulátoru





definuje pravděpodobnost jevu
využívá poznatky z kombinatoriky při
výpočtu pravděpodobnosti
uvede vlastní příklady jevů, u nichž je
možné určit pravděpodobnost a provede
výpočet
rozlišuje nezávislé jevy a pokusy

Tematický celek
Učivo
Kombinatorika
 základní pravidla
 variace, variace s opakováním,
permutace a kombinace bez
opakování
 vlastnosti kombinačních čísel
 počítání s faktoriálem
Pravděpodobnost
 náhodné pokusy
 výsledky pokusu
 jev a jeho pravděpodobnost
 nezávislé jevy a pokusy

Žák:
 zdůvodní význam statistiky v lesním
hospodářství
 modeluje jednoduché příklady v programu
MS Excel
 čte statistické údaje z různých typů grafu
 vytváří tabulky a grafy se statistickými údaji
 počítá průměry s užitím kalkulátoru

Statistika
 statistický soubor, jednotka,
znak
 rozdělení četností
 aritmetický průměr
 modus, medián, rozptyl,
směrodatná odchylka

Žák:
 popíše souřadnicemi vrcholy geometrických
útvarů umístěných do souřadnicového
systému
 provádí sčítání a skalární součin vektorů,
násobí vektor reálným číslem
 používá tři způsoby zápisu přímky v rovině
 rozliší vzájemnou polohu přímek určením
počtu společných bodů
 určí výpočtem vzdálenost bodů, bodu a
přímky

Analytická geometrie v rovině
 souřadnice v rovině
 délka a střed úsečky
 definice vektoru a operace
s nimi
 parametrická, obecná a
směrnicová rovnice přímky
 vzájemná poloha přímek

4. ročník
Tematický celek
Učivo

Výsledky vzdělávání, kompetence

Posloupnosti
matematika

Žák:






charakterizuje
případ funkce

posloupnost

jako

zvláštní



určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem pro 
n-tý člen a graficky

rozhodne o vlastnostech posloupností
(konečné, nekonečné, rostoucí, klesající, 
omezené)

a

řady,

finanční

definice posloupnosti
určení posloupnosti
vlastnosti posloupností
aritmetická
posloupnost

a

geometrická

rozliší
aritmetickou
a
geometrickou
posloupnost a řeší úlohy s jejich využitím

62

Střední lesnická škola v Hranicích


provádí výpočty jednoduchých finančních 
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky

Žák:


Školní vzdělávací program

užití
posloupností
zejména
v úlohách
ekonomického
charakteru (finanční matematika)

Shrnutí a upevnění poznatků

upevňuje a propojuje již získané vědomosti 
z matematiky do dalších předmětů (chemie,
fyzika, výpočetní technika, ekonomika, 
odborné předměty)

řeší úlohy z běžného života a navrhuje
nejefektivnější způsob výpočtu

úprava algebraických výrazů



provádí reálný odhad výsledku při řešení 
praktického problému



používá odbornou literaturu

goniometrie a trigonometrie
(goniometrické vzorce, úprava
goniometrických
výrazů,
goniometrické rovnice, sinová a
kosinová věta)



mocniny a odmocniny
rovnice a nerovnice (lineární,
kvadratické, exponenciální a
logaritmické, soustavy rovnic)



obvody
útvarů



povrchy a objemy těles



kombinatorika
pravděpodobnost



analytická geometrie (vektory,
parametrická,
obecná
a
směrnicová rovnice přímky,
vzájemná poloha přímek)

a

obsahy

rovinných

a
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4.8

Školní vzdělávací program

Fyzika

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

1. ročník

týdně 3

celkem 96

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 3

celkem 96

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 0,5

celkem 16

týdně 0,5

celkem 16

1. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.8.1

Pojetí vyučovacího předmětu

Fyzika patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Výuka fyziky navazuje na fyzikální
poznatky získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Umožňuje žákům proniknout do
dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě a přispívá k hlubšímu pochopení přírodních jevů
a zákonů.
4.8.2

Obecný cíl předmětu

Obecným cílem fyziky je naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i
občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na
důkazech založené odpovědi. Rozvíjí intelektové schopnosti, numerické dovednosti,
logické a tvůrčí myšlení, abstrakci a zručnost.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uměli:




4.8.3

Využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě
Logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy
Pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření
Porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě
Charakteristika učiva

Učivo předmětu fyzika je součástí výuky prvního ročníku a je vyučována v rozsahu tří
teoretických hodin týdně a jednoho hodinového předmětového cvičení jednou za dva týdny.
Obsahem vyučovacího předmětu fyzika je šest základních celků: mechanika, termika,
elektřina a magnetismus, vlnění a optika, fyzika atomu a vesmír. Poznatky z jednotlivých
celků se vzájemně prolínají, postupně doplňují a aplikují.
Výuka fyziky směřuje k tomu, aby žák pochopil a osvojil si fyzikální pojmy, zákony, teorie
a metody, vysvětlil význam fyzikálních poznatků pro praxi, uměl zacházet s přístroji,
provedl a vyhodnotil měření, interpretoval výsledky měření a porovnal je s teorií, řešil
přiměřeně obtížné fyzikální úlohy a problémy z běžného života. Využívá znalostí získaných
v matematice, fyzice a chemii na základní škole.
4.8.4

Pojetí výuky a metody

Při výuce je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků, jejich intelektuální
úroveň, vstupní vědomosti a dovednosti žáků. Učivo fyziky je rozděleno na teoretickou
výuku a praktickou část, která se realizuje v předmětovém cvičení.
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V teoretické výuce se využívá výkladu, diskuse, skupinové práce, procvičování, práce
s textem a tabulkami, řešení problémových úloh a příkladů z běžného života, projekce
videa a DVD.
Praktická výuka je realizována demonstračními a žákovskými pokusy a laboratorními
pracemi. Na laboratorní práce se třída dělí na skupiny dle platných předpisů. Při výuce se
využívá diskuse, skupinová i samostatná práce dle pracovního postupu. K výuce je
využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – schémata, praktické ukázky, měřící
přístroje, dataprojektor atd.
4.8.4.1







4.8.5

Cílové vědomosti a dovednosti:
dodržovat zásady bezpečnosti práce v laboratoři
respektovat zásady první pomoci
umět zacházet s hasícím přístrojem
ovládat základní práce s laboratorní technikou a měřícími přístroji
pracovat dle laboratorních předpisů a postupů
umět vyhodnotit výsledky práce
vypracovat protokol
Hodnocení

Kontrola vědomostí a dovedností probíhá formou písemného a ústního zkoušení. Ústně je
žák zkoušen dvakrát za pololetí. Písemná zkoušení mají formu testu (teorie) a početních
úloh. Součástí hodnocení je rovněž úroveň ústního projevu při diskusích, při řešení
problémových úloh frontální metodou, výsledky orientačního zkoušení, vypracování
protokolů z laboratorních prací, referátů, četnost zapojení do řešení problémových a
praktických úloh.
4.8.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj
dovednosti správně porozumět textu i mluvenému projevu, dovednost analyzovat a řešit
problémy, numerické aplikace, využívání informačních technologií a práci s informacemi.
Jsou posilovány klíčové kompetence komunikativní, personální a sociální, využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií a aplikace matematických postupů
Žák bude schopen:
 Vyjadřovat se stručně a srozumitelně
 Aktivně se účastnit diskusí, formulovat své názory, respektovat názory druhých
 Vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 Posuzovat své možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování
 Efektivně se učit a pracovat
 Přijímat hodnocení svých výsledků a přiměřeně na ně reagovat
 Přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly
 Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
 Pracovat s osobním počítačem
 Získávat informace a pracovat s nimi
 Správně používat a převádět jednotky
 Provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu
 Aplikovat znalosti fyziky při výkonu pracovních činností
 Pracovat s měřícími přístroji
 Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu
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V rámci průřezových témat jsou v předmětu zařazena témata Občan v demokratické
společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační
technologie, jejichž cílem je:










Získat vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti
Jednat s lidmi, řešit konflikty
Získávat a kriticky vyhodnotit informace
Vážit si materiálních a duchovních hodnot
Lépe rozumět okolnímu světu, přírodním zákonům
Chápat význam životního prostředí pro člověka
Jednat hospodárně
Chápat nutnost celoživotního vzdělávání
Zpracovat protokol z měření

Mezipředmětové vztahy:






Chemie
Matematika
Zeměpis
Biologie
Odborné předměty (STZ, NLP, LES)
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Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 zapíše fyzikální veličinu, její jednotku,
popíše soustavu SI a uvede příklady
převodů jednotek
Kinematika
 rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché
úlohy na pohyb hmotného bodu;
Dynamika
 určí síly, které působí na tělesa, a popíše,
jaký druh pohybu tyto síly vyvolají;
Energie tělesa
 určí mechanickou práci a energii při pohybu
tělesa působením stálé síly;
 uvede na příkladech platnost zákona
zachování mechanické energie;
Tuhé těleso
 určí výslednici sil působících na těleso;
Mechanika tekutin
 aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh



změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a
vyjádří ji jako termodynamickou teplotu;
 uvede příklady teplotní roztažnosti látek
v přírodě a v technické praxi;
 charakterizuje teplo, práci a vnitřní energii
soustavy (tělesa) a způsoby její změny;
 popíše principy nejdůležitějších tepelných
motorů;
 popíše mechanické vlastnosti těles
z hlediska struktury pevných látek a kapalin;
 popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi;
Elektrické pole
 popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj;
Elektrický proud v pevných látkách
 řeší úlohy s použitím Ohmova zákona;

Tematický celek
Učivo
Mechanika
 veličina, jednotka, převody
jednotek, soustava SI
předmětové cvičení
 BOZP v učebně fyziky,
protokoly, převody jednotek,
evaluační test
 měření hustoty látek
pyknometrem, staré jednotky
Kinematika
 pohyby přímočaré, pohyb
rovnoměrný po kružnici
předmětové cvičení
 stanovení tíhového zrychlení
matematickým kyvadlem
Dynamika
 Newtonovy pohybové zákony,
síly v přírodě, gravitační pole
předmětové cvičení
 výpočty příkladů – síla
 práce se siloměrem – síla
stisku
 efektní pokusy – příprava (1) a
prezentace (1)
Energie tělesa
 mechanická práce a energie
Tuhé těleso
 posuvný a otáčivý pohyb,
skládání sil
Mechanika tekutin
 tlakové síly a tlak v tekutinách
předmětové cvičení
 stanovení objemu látek
hydrostatickou metodou
Termika
 teplota, teplotní roztažnost
látek
 teplo a práce, přeměny vnitřní
energie tělesa
 tepelné motory
 struktura pevných látek a
kapalin, přeměny skupenství
předmětové cvičen
 práce s kalorimetrem, účinnost
rychlovarné konvice
 určení měrné tepelné kapacity
Elektřina a magnetismus
Elektrické pole
 elektrický náboj tělesa,
elektrická síla, elektrické pole,
kapacita vodiče
Elektrický proud v pevných látkách
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popíše princip a použití polovodičových
součástek s přechodem PN;
Magnetické pole
 určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem;
 popíše podstatu elektromagnetické indukce
a její praktický význam;
Střídavý proud
 popíše princip generování střídavých proudů
a jejich využití v energetice;

Kmitání a vlnění
 rozliší základní druhy mechanického vlnění
a popíše jejich šíření;
Akustika
 charakterizuje základní vlastnosti zvuku;
 popíše negativní vliv hluku a uvede způsoby
ochrany sluchu;
Optika
 charakterizuje světlo, jeho vlnovou délku a
rychlosti v různých prostředí;
 objasní odraz a lom světla a uvede příklady
jejich využití v praxi;
 popíše zobrazení zrcadly a čočkami a uvede
příklady jejich využití v praxi;
 popíše optickou funkci oka a korekci jeho
vad;
 popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření;
 popíše strukturu elektronového obalu atomu
z hlediska energie elektronu;
 popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony;
 popíše podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným zářením;
 popíše princip získávání energie v jaderném
reaktoru;
 posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž
se získává elektrická energie;
charakterizuje Slunce jako hvězdu;
popíše objekty ve sluneční soustavě;
popíše pohyby umělých družic a Keplerovy
zákony
uvede příklady základních typů hvězd

Školní vzdělávací program



elektrický proud v látkách,
zákony elektrického proudu,
polovodiče
předmětové cvičení
 zapojování odporů
 elektrolýza a měření vodivosti
Magnetické pole
 magnetické pole, magnetické
pole elektrického proudu,
elektromagnetická indukce
Střídavý proud
 vznik střídavého proudu,
přenos elektrické energie
střídavým proudem
Vlnění a optika
Kmitání a vlnění
 mechanické kmitání a vlnění
předmětové cvičení
 kmitání závaží na pružině
 zvuk – práce s hlukoměrem
Akustika
 zvukové vlnění
Optika
 světlo a jeho šíření
 zrcadla a čočky, oko
 druhy elektromagnetického
záření, rentgenové záření
předmětové cvičení
 práce s luxmetrem
 rozklad světla optickým
hranolem, práce s laserem,
vady oka
Fyzika atomu
 model atomu, laser
 nukleony, radioaktivita, jaderné
záření
 jaderná energie a její využití

Vesmír
Slunce, planety a jejich pohyb,
komety
 hvězdy a galaxie

68

Střední lesnická škola v Hranicích

4.9

Školní vzdělávací program

Chemie

Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

1. ročník

týdně 3

celkem 96

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 3

celkem 96

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

1. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.9.1

Pojetí vyučovacího předmětu

Chemie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Výuka chemie navazuje na poznatky
získané v základním vzdělávání a dále je rozvíjí. Umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živé i neživé přírodě a přispívá k hlubšímu pochopení přírodních jevů a
zákonů.
4.9.2

Obecný cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách, jevech,
zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a
dovednosti vedoucí k pochopení a objasnění průběhu chemických dějů, jež budou
využitelné jak v praxi, tak v občanském životě.
Vyučovací předmět chemie naučí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi. Rozvíjí intelektové schopnosti, numerické
dovednosti, logické a tvůrčí myšlení, abstrakci a zručnost.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uměli:




4.9.3

Využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě
Logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy
Pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření
Porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě
Charakteristika učiva

Učivo předmětu chemie je součástí výuky prvního ročníku a je vyučována v rozsahu tří
teoretických hodin týdně a jednoho dvouhodinového předmětového cvičení jednou za dva
týdny.
Obsahem vyučovacího předmětu chemie jsou čtyři základní celky: obecná, anorganická,
organická chemie a biochemie. Poznatky z jednotlivých celků se vzájemně prolínají,
postupně doplňují a aplikují.
Výuka chemie směřuje k tomu, aby žák pochopil a osvojil si chemické pojmy, zákony, teorie
a metody, vysvětlil význam chemických poznatků pro praxi, uměl zacházet s přístroji,
provedl a vyhodnotil měření, interpretoval výsledky měření a porovnal je s teorií, řešil
přiměřeně obtížné úlohy a problémy z běžného života. Využívá znalostí získaných
v matematice, fyzice, biologii a chemii na základní škole a dále je rozvíjí a prohlubuje.
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Pojetí výuky a metody

Při výuce je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků, jejich intelektuální
úroveň, vstupní vědomosti a dovednosti žáků. Učivo chemie je rozděleno na teoretickou
výuku a praktickou část, která se realizuje v předmětovém cvičení.
V teoretické výuce se využívá výkladu, diskuse, skupinové práce, procvičování, práce
s textem a periodickou tabulkou, řešení problémových úloh a příkladů z běžného života,
projekce videa a DVD.
Praktická výuka je realizována demonstračními a žákovskými pokusy a laboratorními
pracemi. Na laboratorní práce se třída dělí na skupiny dle platných předpisů. Při výuce se
využívá diskuse, skupinová i samostatná práce dle pracovního postupu. K výuce je
využívána didaktická technika a didaktické pomůcky – schémata, praktické ukázky, měřící
přístroje, laboratorní náčiní, vzorky, dataprojektor atd.
Cílové vědomosti a dovednosti:










4.9.5

dodržovat zásady bezpečnosti práce v laboratoři
respektovat zásady první pomoci
umět zacházet s hasícím přístrojem
osvojit si principy základních metod chemické laboratorní techniky
zvládnout nomenklaturu laboratorního nádobí a pomůcek
ovládat základní principy sestavování aparatur
ovládat základní práce s laboratorní technikou a měřícími přístroji
pracovat dle laboratorních předpisů a postupů
umět vyhodnotit výsledky práce
vypracovat protokol
Hodnocení

Kontrola vědomostí a dovedností probíhá formou písemného a ústního zkoušení. Ústně je
žák zkoušen dvakrát za pololetí. Písemná zkoušení mají formu testu. Součástí hodnocení
je rovněž úroveň ústního projevu při diskusích, při řešení problémových úloh frontální
metodou, výsledky orientačního zkoušení, vypracování protokolů z laboratorních prací,
referátů, četnost zapojení do řešení problémových a praktických úloh.
4.9.6

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata

Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz zejména na zodpovědné jednání, rozvoj
dovednosti správně porozumět textu i mluvenému projevu, dovednost analyzovat a řešit
problémy, numerické aplikace, využívání informačních technologií a práci s informacemi.
Jsou posilovány klíčové kompetence komunikativní, personální a sociální, využívání
prostředků informačních a komunikačních technologií a aplikace matematických postupů.
Žák bude schopen:











Vyjadřovat se stručně a srozumitelně
Aktivně se účastnit diskusí, formulovat své názory, respektovat názory druhých
Vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Posuzovat své možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování
Efektivně se učit a pracovat
Přijímat hodnocení svých výsledků a přiměřeně na ně reagovat
Přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly
Přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
Pracovat s osobním počítačem
Získávat informace a pracovat s nimi
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Pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností, např. při
skupinových pracích v laboratoři
Provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu
Aplikovat znalosti chemie při výkonu pracovních činností
Pracovat s měřícími přístroj, laboratorní technikou a náčiním
Dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu

V rámci průřezových témat se žák učí naplňovat zákon o chemických látkách a chemických
přípravcích v praxi a chápat vliv chemických látek na životní prostředí. Zejména biochemie
přispívá k vytváření úcty k živé i neživé přírodě. Učí se poznávat svět a lépe mu rozumět.
V předmětu jsou zařazena témata Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní
prostředí, Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie, jejichž cílem je:










Získat vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti
Jednat s lidmi, řešit konflikty
Získávat a kriticky vyhodnotit informace
Vážit si materiálních a duchovních hodnot
Lépe rozumět okolnímu světu, přírodním zákonům
Chápat význam životního prostředí pro člověka
Jednat hospodárně
Chápat nutnost celoživotního vzdělávání
Zpracovat protokol z měření

Mezipředmětové vztahy




4.9.7

Fyzika
Matematika
Biologie
Odborné předměty (NLP, LEB, PEL, OLP)
Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

1. ročník:
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 porovná fyzikální a chemické vlastnosti
různých látek a látky roztřídí;
 popíše stavbu atomu, rozliší pojmy atom,
molekula, iont;
 popíše základní metody oddělování složek
ze směsí a jejich využití v praxi; vyjádří
složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení;
 uvede příklady značek prvků, vzorců a
názvů jednoduchých sloučenin (oxidy,
hydroxidy, kyseliny, soli) a dovede objasnit
použití oxidačního čísla při odvozování
vzorců a názvů sloučenin;
 popíše vznik chemické vazby a
charakterizuje typy vazeb;
 popíše charakteristické vlastnosti nekovů,
kovů a jejich umístění v PSP;
 objasní podstatu chemických reakcí a
zapíše jednoduchou chem.reakci
chem.rovnicí

Tematický celek
Učivo
Obecná chemie
 chemické látky a jejich
vlastnosti
 částicové složení látek, atom,
molekula
 směsi a roztoky
 chemické prvky, sloučeniny
 chemická symbolika
 chemická vazba
 periodická soustava prvků
 chemické reakce, chemické
rovnice
 výpočty v chemii
předmětové cvičení
 laboratorní řád, bezpečnost
práce, první pomoc, protokoly,
 vážení, filtrace, promývání,
krystalizace
 sublimace, srážení, základy
titrace
 barevné změny indikátorů,
měření pH
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provádí jednoduché chemické výpočty, které
lze využít v odborné praxi;



uvede příklady chemických vzorců a názvů
vybraných anorganických sloučenin;
popíše vlastnosti anorganických látek
charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny, popíše jejich vlastnosti,
přípravu, uvede příklady jejich využití
v běžném životě a posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí











charakterizuje základní skupiny uhlovodíků
a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché
chemické vzorce a názvy;
popíše významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin, jejich vlastnosti,
uvede příklady jejich využití v běžném životě
a posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí

rozliší přírodní látky;
charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
popíše vybrané biochemické děje

Školní vzdělávací program




neutralizace, elektrolýza
roztoky – výpočty koncentrací,
ředění roztoků
 příprava roztoků dané
koncentrace
Anorganická chemie
 názvosloví anorganických
sloučenin
 anorganické látky
 vybrané prvky a anorganické
sloučeniny v běžném životě a
v odborné praxi
předmětové cvičení
 názvosloví anorganických
sloučenin
 reakce anorganických prvků a
sloučenin, zásady míchání
hnojiv
 efektní pokusy
Organická chemie
 vlastnosti atomu uhlíku
 základ názvosloví organických
sloučenin
 organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi
předmětové cvičení
 organické názvosloví
 důkaz prvků v organických
sloučeninách
 organické látky – molekulové
modely
Biochemie
 přírodní látky, sacharidy, lipidy,
bílkoviny, biokatalyzátory,
nukleové kyseliny
 biochemické děje
předmětové cvičení
 reakce sacharidů
 reakce bílkovin a lipidů
 práce s molekulovými modely
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4.10 Tělesná výchova
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Tělesná výchova
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

týdně 2
týdně 2
týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64
celkem 64
celkem 64

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 8

celkem 256

Ochrana člověka za mimořádných situacích
Počet vyučovacích hodin:
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

bloková výuka 6
bloková výuka 6
bloková výuka 6
bloková výuka 6

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

bloková výuka 24

4.10.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět tělesná výchova je součástí oblasti vzdělávání pro zdraví. Učivo
tělesné výchovy usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti.
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4.10.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky tělesné výchovy je vedení žáků k pravidelnému provádění
pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení. Jsou jim vytvářeny podmínky
k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a ke spolupráci při společných činnostech. Je nutné dbát na dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
4.10.2.1 Stanovené cíle předmětu
Výuka směřuje k tomu, že žák:











dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost
dovede o pohybových aktivitách diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, uplatňuje
osvojené způsoby relaxace
dovede uplatňovat
techniku a základy taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
participuje na týmových herních činnostech družstva
využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování
tělesné zdatnosti
dokáže zjistit úroveň vlastní tělesné zdatnosti a pohyblivosti a korigovat tak svůj
pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji
pozná správně a chybně prováděné pohybové činnosti
dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

4.10.3 Charakteristika učiva
Učivo
předmětu
tělesná
výchova je součástí výuky ve
všech ročnících a to dvě hodiny
týdně.
Žáci během studia
absolvují lyžařský výcvikový
kurz.
Žáci mají možnost
navštěvovat sportovní hry –
basketbal, fotbal, házenou a
atletiku (v případě zájmu bude
umožněna sportovní činnost i
v jiných aktivitách), účastnit se
sportovních
mezitřídních
soutěží.
Součástí tělesné výchovy je i
zdravotní tělesná výchova. Speciální tělesná cvičení jsou vypracována a zadávána žákům
dle konkrétního zdravotního oslabení.
Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje kromě tělesné výchovy i učivo k ochraně člověka za
mimořádných situacích, kde na významu nabývají i dovednosti potřebné pro obranu proti
řadě nebezpečí a ochranu proti nim.
Tematický celek atletika seznámí žáky s technikou disciplín, atletickými pravidly, principy
rozvoje pohybových schopností a pohybové zdatnosti. Ukáže, jak si stanovit osobní cíle a
možnosti jejich dosažení
Tematický celek sportovní hry (basketbal, házená, volejbal aj.) seznámí žáky s technikou
a taktikou hry, Rozvíjí morálně volní vlastnosti a vede žáky k respektování daných pravidel
a předpisů.
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Tematický celek gymnastika ukáže žákům možnosti rozvoje svalové koordinace a tělesné
zdatnosti, připraví je na řešení tělesných cvičení za standardních podmínek, vede k rozvoji
obratnosti a pohyblivosti.
Učivo úpolů připraví žáky reagovat na neočekávané situace, vede k přípravě základní
sebeobrany.
Plavecký výcvik adaptuje žáky na vodní prostředí, seznámí se základními plaveckými styly
a provádění dopomoci unavenému plavci a záchranu tonoucího.
Lyžařský výcvik připravuje žáky ke správnému chování v horském prostředí, seznámí se
základy sjezdového a běžeckého lyžování.
Ve všech tematických celcích je kladen důraz na tělesná cvičení všestranně rozvíjející,
kondiční a koordinační, zvláště na cvičení kompenzační a relaxačního charakteru.
4.10.4 Pojetí výuky a metody
V současné době je výuka prováděna v tělocvičnách a ve venkovním sportovním areálu
tělovýchovné jednoty formou dvouhodinovky. Na výuku plavání je využíván místní bazén.
Podle vybavení tělocvičen je možná záměna tematických celků.
Pro všechny tělovýchovné aktivity jsou využívány sportovní a relaxační pomůcky.
Nejčastější metodou výuky je skupinová práce, metody individuálního hodnocení,
vzájemné pomoci, improvizace, pozorování, výkladu, demonstrativní ukázky aj. Preferuje
se důraz na sebehodnocení, schopnosti prožívání pohybu a aktivní hodnocení spolužáka.
4.10.5 Hodnocení
Cílem hodnocení nejsou limitní společné ukazatele, ale individuální průběžné hodnocení
žáka dle jeho pohybových schopností a přístupu k prováděné pohybové aktivitě, znalosti
pravidel a předpisů.
4.10.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Tělesná výchova vede k rozvoji společně s ostatními předměty:
Kompetence k učení













vést žáky s pomocí učitele k získávání poznatků o tělesné fyziologii na základě
ověřování účinnosti kondičních programů
umožňovat zažít úspěch každému žákovi v rámci týmu i samostatně
rozvíjet schopnosti žáků vyrovnat se s neúspěchem
motivovat ke zdravému životnímu stylu, formování pěkné postavy, možnosti
kdykoliv bez problémů se zapojit do skupiny sportujících (volejbal, basketbal,
fotbal…), možností navázání nových kontaktů
hodnotit žáky důsledně podle individuálního zlepšení
povzbuzovat ke sledování sportovních soutěží
upozorňovat na informační zdroje ( internet, televize, časopisy..) související se
zdravím a pohybem
umožňovat diskuzi o těchto informacích (nástěnky, školní časopis apod.)
usměrňovat žáky ke kladné reakci na kritiku, hodnocení a dobře míněné rady
předkládat žákům dostatek zpětných informací o jejich činnosti a výkonech
vytvářet dostatek příležitostí pro osvojení a praktické využití vyrovnávacích cvičení
(i mimo školu)
důsledným dodržováním sjednaných pravidel rozvíjet morálně volní vlastnosti a
respekt před danými pravidly a předpisy
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Formy vzdělávání: vyučovací jednotka TV, kurzy, soutěže, diskuze, testy, samostatné a
skupinové práce

Kompetence k řešení problému







podporovat žáky při organizaci turnajů a soutěží
pomáhat žákům pochopit souvislosti mezi jednotlivými obor (tělesnou výchovou,
výchovou ke zdraví, biologií, ekologií, fyzikou, fyziologií), hledat příčiny problémů
a směřovat k jejich řešení několika způsoby
vést žáky k získávání informací o vhodné sportovní výstroji a výzbroji, o zásadách
hygieny při i po sportování
vytvářet představu o správném složení vyučovací jednotky TV pro využití při
pohybové činnosti ve volném čase
rozvíjet schopnosti odhalovat vlastní chyby, používat odborné názvosloví, gesta a
signály
vést k zavádění alternativního řešení při losování, úpravy pravidel podle aktuálních
podmínek

Formy vzdělávání: Vyučovací jednotka TV, projekty, kurzy, soutěže
Kompetence komunikativní






zapojovat žáky do prezentace poznatků, zážitků a výsledků získaných při
sledování sportovních utkání v médiích, při školních soutěžích a při vyhodnocování
svých výkonů (nástěnka, časopis, webové stránky)
směřovat žáky k využívání dostupných prostředků komunikace (internet, časopisy,
televize…) k vyhledávání sportovních novinek (nová pravidla, sp. odvětví..)
vést žáky k jasnému a stručnému vyjadřování v herních situacích, ke vhodné
komunikaci mezi sebou, s rozhodčím a při vedení družstva
pomáhat žákům k rozvíjení vztahů se sportovci z jiných škol
okamžitě řešit otázky šikany, přístupu k osobnímu a školnímu majetku

Formy vzdělávání: mimoškolní aktivity, turnaje
Kompetence sociální a personální




pomáhat nacházet vlastní místo ve skupině a odhadovat důsledky vlastního
jednání a chování
povzbuzovat u žáků chování v duchu tolerance, hru fair play a schopnost empatie
informovat o negativech sportu (doping, korupce)
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do hodnotového žebříčku žáků zařazovat snahu o zdraví životní styl s velkou
mírou pohybu
zařazovat žáky do zodpovědných rolí (kapitán, rozhodčí, organizátor, časoměřič,
komentátor..)
vyzvedávat přednosti každého žáka

Formy vzdělávání: projekty sdružující žáky všech ročníků, týmová práce, sportovní pobyty
Kompetence občanské




vést žáky ke stanovení krátkodobých i dlouhodobých cílů v rámci získávání
pohybových dovednosti a rozvíjení pohybových schopností ve volném čase,
k aktivnímu zapojení do dění v obci(pomoc při organizování turnajů, soutěží pro
mladší děti..)
poskytnout první pomoc v podmínkách sportovní činnosti a zachovat se
zodpovědně při mimořádné události

Formy vzdělávání: zaznamenávání výkonnostního růstu, OCMS
Kompetence pracovní




vyžadovat soustavnost a vytrvalost při plnění dlouhodobých úkolů
vést žáky k poznání a dodržování zásad bezpečnosti při pohybové činnosti
vést žáky k bezpečnému a šetrnému zacházení s náčiním a nářadím nejen při
přípravě a úklidu k účasti na běžné údržbě sportovišť
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4.10.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – tělesná výchova
1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák řeší úkoly v souladu s individuálními
předpoklady pohybové činnosti
 zvládá podle svých předpokladů techniku i
taktiku běhu
 popíše konkrétně techniku nízkého startu
 uvede příklady rozvoje vytrvalosti
 řeší možnosti individuálního tempa
 zvládá podle svých předpokladů techniku
hodu granátem z místa i z rozběhu
 dodržuje bezpečnost
 charakterizuje způsob průběhu pohybu těla
a náčiní
 charakterizuje techniku rozběhu
 řeší podle svých schopností letovou fázi
skoku
 stanoví si osobní cíl

Žák řeší individuální herní činnosti
 participuje na týmových herních činnostech
družstva
 objasní a analyzuje kvalitu pohybové
činnosti
 objasní základní pravidla
 komunikuje při pohybových činnostech,
dodržuje smluvené signály
 - dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního chování

Žák užívá s porozuměním názvosloví, vědomě
provádí dopomoc a záchranu
 provádí osvojené pohybové dovednosti na
úrovni individuálních předpokladů
 uvede konkrétní nedostatky v pohybové
činnosti
 zvládá základní koordinaci
 uplatňuje účelné a bezpečné chování
 kompenzuje jednostranné zatížení
 usiluje o rozvoj silových a koordinačních
schopností

Žák objasní význam pohybu
 dodržuje správné polohy při cvičení
s pomocí učitele
 změří tepovou frekvenci (TF)

Tematický celek
Učivo
Atletika
Běhy, nízký start
 průpravná běžecká cvičení,
běžecká abeceda, speciální
běžecká cvičení, nízký start a
jeho modifikace, běh na 60,
100m , vytrvalostní běh 800 a
1500m, metody rozvoje
rychlosti a běžecké vytrvalosti
 Kontrola:60(100m), 800
(1500m)
Hod granátem oštěpařským
způsobem
Skok daleký
 průpravná cvičení pro
závěsnou techniku
 vyměření rozběhu
 Kontrola: skok do dálky na
výkon
Sportovní hry
Basketbal
Volejbal
Výběrové učivo
 Florbal
 Fotbal
 Softbal
 herní činnosti jednotlivce
 zapojení do družstva, základy
herních kombinací
 pravidla
 Kontrola:IHČJ, zapojení žáka
ve hře
Gymnastika
Organizace a bezpečnost, technika
a dopomoc, názvosloví, koordinace
a kultivace pohybu
Akrobacie
 kotouly a jejich modifikace
 stoje
 rovnovážné pohyby a postoje
Hrazda
 výmyk odrazem jednonož
 podmet
 náskok do vzporu, zákmihem
seskok
Přeskoky, šplh na laně a na tyči
Význam pohybu pro zdraví
Význam rekreačního a
výkonnostního sportu
 správné polohy při cvičení
 měření TF, vliv cvičení na
hodnotu TF
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 zahřeje se a protáhne se před a po cvičení
ve spolupráci s učitelem
 dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady,
předchází úrazu a onemocnění zvládá podle
svých schopností techniku pádů
 charakterizuje úpolové sporty
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Zdravotně orientovaná zdatnost
a úpoly
Zdravotně orientovaná zdatnost
 rozvoj tělesné zdatnosti
 pohybové hry pro rušnou část
 pády, základní sebeobrana
 strečink, prevence a korekce
jednostranného zatížení,
vyrovnávací a relaxační cvičení
 hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
v různém prostředí

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák pozná správě a chybně prováděné činnosti
 koriguje pohybový rytmus podle okolností
 uvede možnosti rozvoje rychlosti a
vytrvalosti
 zvládá techniku nízkého startu
 Žák zvládá podle svých schopností
předodhodový rytmus a odhodovou fázi
 dodržuje pravidla bezpečnosti.
 komunikuje se spolužákem při
 vyměřování rozběhu
 uvědomuje si vlastní letovou fázi
 podílí se ve spolupráci s učitelem na měření
výkonů
Žák komunikuje při pohybových činnostech
 dodržuje smluveno signály a hodně používá
odbornou terminologii
 dovede se zapojit do organizace turnajů
 podporuje fair play jednání
Žák dovede připravit nářadí k plánovaným
pohybovým činnostem
 ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
 kontroluje s pomocí učitele (spolužáka)
pohyby jednotlivých částí těla
 uplatňuje osvojené způsoby relaxace
 umí sladit pohyb s hudbou (dívky)

Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 zahřeje se a protáhne se před a po cvičení
ve spolupráci s učitelem
 dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady,
předchází úrazu a onemocnění
 uvědomuje si vliv kondičního cvičení na
rozvoj tělesné zdatnosti

Tematický celek
Učivo
Atletika
Běhy, nízký start, běžecká
abeceda, speciální běžecká
cvičení, překážkový běh.
 Rozvoj rychlosti a vytrvalosti.
 Kontrola: 100m, 1500m, 60m
přek.
Hod oštěpem
 Metodika a technika hodu
Skok daleký závěsným způsobem.
 Vyměření rozběhu, technika
odrazu.
 Kontrola: Skok do dálky na
výkon.
Sportovní hry
Basketbal
Házená
Volejbal
Softbal
 Herní kombinace - základy
Gymnastika
Organizace a bezpečnost, technika
a dopomoc, názvosloví, koordinace
a kultivace pohybu
Cvičení na nářadí
 Hrazda – výmyk na dosažné
hrazdě, toč vzad, podmet
 Přeskok – roznožka a skrčka
(koza, švédská bedna)
 Akrobacie – kotoul letmo, stoj
na rukou – kotoul, kotoul vzad
do stoje na rukou
 Šplh na laně, na tyči
Zdravotně orientovaná zdatnost
Kondiční programy cvičení
(posilování)
 strečink, prevence a korekce
jednostranného zatížení,
vyrovnávací a relaxační cvičení
 hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
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odpovídající činnosti a okolním podmínkám
 dovede udržovat a ošetřovat lyž. výzbroj
 uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 zvládne orientaci v terénu za ztížených
podmínek
 dovede přizpůsobit jízdu aktuálním
podmínkám
 uplatňuje získané dovednosti a poznatky na
veřejných sjezdovkách
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LYŽOVÁNÍ
kurz
Základy sjezdového lyžování
(zatáčení, zastavování, sjíždění i
přes terénní nerovnosti)
 základy běžeckého lyžování
 snowboarding
 chování při pobytu v horském
prostředí

3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák zvládá podle svých schopností techniku
běhu přes překážky
 koriguje osobní tempovou vytrvalost
 zvládá metodický postup nácviku vrhu koulí
 dodržuje pravidla bezpečnosti
 usiluje o zvládnutí rytmického rozběhu a
odrazu
 uplatňuje získané vědomosti při
organizování atletických soutěží
Žák usiluje o optimální techniku v individuálních
herních činnostech
 využívá znalosti pravidel
 dovede se zapojit do turnajů
 podílí se na jejich organizaci
 využívá odbornou terminologii
 používá základní znalost pravidel
 podporuje fair play jednání
Žák uplatňuje kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil i vzhledem
k požadavkům na budoucí povolání
 zvládá základní postupy rozvoje
pohybových schopností
 usiluje o správné držení těla a prostorovou
orientaci
 respektuje výkonnostní pohybové rozdíly
v dané sestavě
 dokáže zjistit úroveň vlastní tělesné
zdatnosti
Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 respektuje zásady správného zahřátí a
připravení organismu na zátěž
 dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady
 uvědomuje si s porozuměním vliv
kondičního cvičení na organismus

Tematický celek
Učivo
Atletika
Technika běhu, obecná vytrvalost,
 překážkový běh, vrh koulí, skok
do výšky a do dálky, hod
oštěpem
Kontrola: běh na 100m, 3000m
(dívky – 1500), skok do výšky i
dálky, vrh koulí
Sportovní hry
Házená
Výběrové učivo
Basketbal
Volejbal
Fotbal
Florbal
Softbal
Fresbee
Stolní tenis
Gymnastika
 Cvičení na nářadí
 Hrazda – výmyk – toč vzad –
podmetem seskok
 Přeskok – skrčka (šv. bedna)
 Akrobacie – kotoul vzad do
stoje na rukou
 Kondiční programy

Zdravotně orientovaná zdatnost
 Kondiční programy cvičení
(posilování ve fit centru)
 Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
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Plavání
 Adaptace na vodní prostředí
 Dva plavecké způsoby,
dopomoc unavenému plavci,
záchrana tonoucího, závodní
skok
 Kontrola: 50m kraul, 100m
volně, startovní skok

4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák uplatňuje základy sportovního tréninku
koriguje osobní tempovou vytrvalost
 zvládá základní metodické postupy při
nácviku technických disciplín
 dodržuje pravidla bezpečnosti
 uplatňuje získané vědomosti při
organizování atletických soutěží
Žák usiluje o optimální techniku v individuálních
herních činnostech
 využívá znalosti pravidel
 dovede uplatňovat základy taktiky
 podílí se na organizaci soutěží
 využívá odbornou terminologii
 používá základní znalost pravidel
 podporuje fair play jednání od jednání
nesportovního
Žák uplatňuje kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil i vzhledem
k požadavkům na budoucí povolání
 zvládá základní postupy rozvoje
pohybových schopností
 usiluje o správné držení těla a prostorovou
orientaci
 respektuje výkonnostní pohybové rozdíly
v dané sestavě
 dokáže zjistit úroveň vlastní tělesné
zdatnosti
Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti
 respektuje zásady správného zahřátí a
připravení organismu na zátěž
 dodržuje hygienické a bezpečnostní zásady
 uvědomuje si s porozuměním vliv
kondičního cvičení na organismus
 pozná chybně a správně prováděné tělesné
cvičení

Tematický celek
Učivo
Atletika
Technika běhu, obecná vytrvalost,
 překážkový běh, vrh koulí, skok
do výšky a do dálky, hod
oštěpem, ostatní disciplíny
vícebojů
Kontrola: běh na 100m, skok do
výšky i dálky, vrh koulí, víceboj
Sportovní hry
Házená
Výběrové učivo
Basketbal
Volejbal
Fotbal
Florbal
Softbal
Fresbee
Stolní tenis
Gymnastika
 Cvičení na nářadí
 Hrazda – výmyk – toč vzad –
podmetem seskok i na
doskočné hrazdě
 Přeskok – kotoul vzklopmo,
skrčka (šv. bedna)
 Akrobacie – kotoul vzad do
stoje na rukou – jednoduché
sestavy
 Kondiční programy
Zdravotně orientovaná zdatnost
 Kondiční programy cvičení
(posilování ve fit centru)
 Hygiena a bezpečnost při
pohybových činnostech
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4.10.8 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – Ochrana člověka za mimořádných
situací (OCMS)
1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák popíše úlohu státu a místní samosprávy při
ochraně zdraví a životů obyvatel
 dovede rozpoznat hrozící nebezpečí
 prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným
 komunikuje za ztížených podmínek se
spolupracovníkem při záchranné akci

Tematický celek
Učivo
Mimořádné události
 krizové stavy, varovné signály,
druhy živelných pohrom
Evakuace
Improvizovaná ochrana osob
První pomoc

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák uplatňuje vědomosti a reaguje na možnou
havárii
 pracuje s prostředky zdravotnické ochrany a
aktivně provádí první pomoc
 orientuje se v principech funkce jaderných
elektráren a uvědomuje si jejich nezbytnost
v současném světě
 orientuje se v terénu, využívá základní
znalosti topografie

Tematický
celek
Učivo
Havárie s únikem nebezpečných
látek
První pomoc při zasažení
nebezpečnou látkou a ochrana
obyvatel při úniku
Přehled světových havárií
s únikem nebezpečných látek
(jaderné havárie)
Evakuace – osvojení praktických
dovedností

3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje reagovat
 prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným
 dovede provést dopomoc unavenému i
topícímu se plavci

Tematický
celek
Učivo
Druhy živelných pohrom (požár,
povodně, sesuvy apod. – opak)
Orientace v terénu za ztížených
podmínek
Záchrana tonoucích
První pomoc – stavy
bezprostředně ohrožující život

4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák participuje na provádění záchranných prací
za ztížených podmínek
 dokáže se orientovat v terénu a zhotovit
jednoduchý plánek evakuace
 posoudí závažnost poranění, poskytne první
pomoc

Tematický celek
Učivo
Mimořádné události způsobené
lidskými činnostmi
Evakuace za ztížených podmínek
Osvojení praktických dovedností
v terénu
První pomoc – stavy
bezprostředně ohrožující lidský
život
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4.11 Informační a komunikační technologie
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.11.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Podstatu předmětu tvoří učivo umožňující žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí
se s moderními informačními technologiemi a získají přehled ve světě informací se
zaměřením na využití výše uvedeného v oboru lesnictví.

4.11.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky informačních a komunikačních technologií je podporovat u žáků
kreativitu při práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané
dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce
i podmínkou efektivního rozvíjení profesní, stejně jako zájmové činnosti.
4.11.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:







Získal snahu o samostatné nalezení řešení problémů.
Získal zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně
komunikace živé.
Dokázal sbírat a třídit informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu;
Bezpečně a správně interpretoval informace a kriticky je dokázal vyhodnotit a
uváženě je používal;
Dokázal zformulovat střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření;
Uměl zpracovat vyhledané informace do požadované podoby a výstupů
prostřednictvím dostupných softwarových technologií s využitím běžného
hardware;
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Zvládl práci s běžnými technickými pomůckami (skener, fotoaparát, kamera atp.);
Cíleně dodržoval vymezená pravidla a dbal na zásady bezpečnosti a hygieny
práce;
Přirozeně dodržoval základní pravidla chování na síti a respektoval pravidla
slušného chování na Internetu ve smyslu sbírky pravidel a zásad „Uživatelův
průvodce po síti a netiketa“;

4.11.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu informační a komunikační technologie je součástí výuky prvního a druhého
ročníku a to jednu hodinu praktické výuky týdně. Je žákům předkládáno a procvičováno
s nimi postupně v tematických celcích aktualizovaných podle současného stavu poznání
v oblasti ICT.
V prvním ročníku, kdy se navazuje na ICT ze základní školy, je zdůrazňována bezpečnost
a hygienická pravidla při práci s digitální technikou. Velký důraz je kladen na význam
zvládnutí „klávesnice všemi deseti“ (vyučováno na základních školách). Vlastní konstrukci
a funkci počítače je věnováno pouze minimum pojmů, tolik, aby bylo možno s počítačem
začít pracovat. Většina času je věnována praktické činnosti - vytváření dokumentů a jejich
obsluze.
Ve druhém ročníku po zopakování a zejména nezbytné aktualizaci učiva z prvního ročníku
je zaměřena pozornost především na perfektní, mnohem hlubší, zvládnutí zpracování
textu. Tato výuka vyústí ročníkovou prací (přibližně desetistránkovou) simulující
bakalářskou nebo diplomovou práci.
Dalším stěžejním tématem je vytvoření jednoduché webové stránky v jazyce HTML
s využitím všech svých dosavadních znalostí grafických a textových formátů a veřejné
publikování těchto stránek na některém serveru.
V průběhu druhého ročníku jsou prohlubovány znalosti v oblasti HARDWARE - princip
práce počítače, s jeho jednotlivými částmi a jejich funkcemi.
Jak v prvním, tak ve druhém ročníku je vytvořen také prostor pro téma podle aktuálního
zájmu žáků týkajícího se ICT.
4.11.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá vždy ve skupinách a to s maximálním počtem šestnácti žáků v jedné
skupině. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně ITL, kde na každého žáka připadá
jeden počítač. V audiovizuálních učebnách probíhá výuka těch tematických celků, kde lze
interaktivní a multimediální možnosti těchto učeben plně využít. Při seznamování žáků
s nejnovějším učivem je nejčastěji využívána metoda řízeného rozhovoru spojená
s názorným vyučováním pomocí moderních didaktických pomůcek a aktuálně doplňované
didaktické techniky na současné technologické úrovni. Jako doplňující metody je zejména
u zcela nových informací je použito vysvětlování na příkladech a výkladu nových jevů.
Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností aplikovat poznatky a
dovednosti z oblasti ICT v praxi. Celá výuka je podpořena materiály v digitální podobě
přístupnými žákům v rozsáhlé, průběžně aktualizované databázi prostřednictvím
informačního systému školy.
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4.11.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou
přezkoušení praktických dovedností a to jak osobním kontaktem s učitelem u počítače, tak
také zpracováním samostatných prací a projektů. U žáků se hodnotí také hloubka
porozumění jevům a procesům a to vždy přiměřeně věku a schopnostem žáka.
Dále jsou žáci hodnoceni také za frontální projevy, individuální přínosy ve formě sdělení či
jednoduché prezentace s využitím ICT při seznamování se s tematikou.
4.11.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět informační a komunikační technologie vytváří
a rozvíjí následující klíčové kompetence a spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:
















Byli podněcováni ke sběru informací a k orientaci ve zdrojích informací;
Zpracovávali prezentace i u projektů s jinou než informačně-technologickou
tematikou;
Zvládli a využívali informačních technologií při řešení problémů;
Zvládli způsoby zacházení s informacemi, jejich zdroji (ověřování správnosti);
Dodržovali obecně platné zásady práce s daty;
Šetrně a ohleduplně zacházeli s informačními technologiemi a byli zodpovědní
za svěřený majetek;
Četli nejen odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení
všemi dostupnými formami;
Zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu;
V mluveném i psaném projevu a to jak bezprostředním, tak zprostředkovaném s
využitím škály ICT věcně a vědomě správně používali odbornou terminologii;
Formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně;
Zpracovávali běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
Snažili se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
Uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce;
Dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace týkající se oblasti ICT,
diskutovat o nich a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení;
Dodržovali zdravý životní styl;

V rámci předmětu informační a komunikační technologie jsou realizována následující
průřezová témata:




Občan v demokratické společnosti;
Člověk a životní prostředí;
Člověk a svět práce;

Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu
informační a komunikační technologie zejména tyto oblasti:






Osobnost a její rozvoj;
Vliv masových médií;
Morálka, svoboda;
Odpovědnost, tolerance;
Solidarita;
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Tyto oblasti jsou realizovány:




Vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky;
Cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků;
Mediální výchovou;

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu informační a
komunikační technologie zejména tyto oblasti:



Životní prostředí člověka a jeho vliv na přírodní zdroje z hlediska jejich
obnovitelnosti a vyčerpanosti
Intoxikace životního prostředí doslouživší IC technikou, možnosti recyklace

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu informační a
komunikační technologie zejména tyto oblasti:



žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:


Zejména v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů
životního prostředí spojených s masovým využíváním ICT také na trh práce a to
zejména v Evropském prostředí.

4.11.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák dodržuje základní bezpečnostní a
hygienická pravidla předpisy při práci
s digitální technikou
 Žák popíše vývoj a historií osobních
počítačů
 Žák vyjmenuje základní části počítače a
vysvětlí jejich základní funkci
 Žák vysvětlí základní princip činnosti
počítače
 Žák definuje základní terminologii (bit, byte,
binární, hardware, software,
 Žák zváží význam zvládnutí techniky „psaní
všemi deseti“
 Žák odesílá a přijímá bez větších problémů
emailovou poštu s přílohou
 Žák vysvětlí a zdůvodní uspořádání dat na
disku, vysvětlí termíny: adresář – složka,
kořenov adresář, soubor, stromová
struktura,
 při orientování se v systému adresářů a
podadresářů na disku využívá průzkumníka
 Žák najde, ověří a vysvětlí vlastnosti
souboru: velikost souboru, datum jeho
vytvoření, datum změny, atributy souboru
(skrytý, jen pro čtení, archivovat),

Tematický celek
Učivo
Úvod
 Historie počítačů
 Základní pojmy z teorie
informace
 Konfigurace PC
 Princip činnosti počítače
 E-mail

Operační systém
 Práce se soubory a složkami

86

Střední lesnická škola v Hranicích




























Žák vyhledá soubory podle názvu nebo
podle klíčových slov v textu
Žák provádí základní úkony při práci se
soubory, tj. kopírovaní, přesouvání,
přejmenování, mazání, odstranění,
komprimaci, dekomprimaci.
Žák vytvoří zástupce na ploše
Žák používá virtuální schránku
Žák zjistí a ověří velikost využitého místa na
disku
Žák rozpozná různé typy souborů dle
přípon - exe, com, doc, txt, xls, ppt, pdf, jpg,
gif, bmp, rar, mp3, wav, html
Žák nastaví datum a čas, pozadí pracovní
plochy,
Žák používá základní funkce textového
editoru Word
Žák napíše a zformátuje přiměřeně dlouhý
text,
provede formátování typu písma, řezu
písma, velikosti písma a jejich kombinace,
Žák dodržuje pravidla pro tvorbu odstavců,
používá zarovnání do bloku, na střed, vlevo
a vpravo, používá formátování textu do
sloupců, nastaví řádkování a mezery mezi
odstavci
Žák nastaví vzhled stránky, mění okraje
stránky
Žák využívá možnosti nastavení tabulátoru
Žák využívá nabídky automatické opravy
chyb
Žák vytvoří záhlaví a zápatí textového
dokumentu, …
Žák napíše jednoduchý obchodní dopis
s dodržením všech pravidel pro psaní textu
s důsledným dodržováním jazykové
a stylistické normy
Žák vytváří tabulky pomocí nabídky Wordu
Žák používá vkládání textových polí,
obrázků a znaků, seskupuje objekty
Žák vytvoří šablonu (např. pro obchodní
dopis – tzv. hlavičkový papír)
Žák využívá nabídky hotových šablon
Žák předvede vytvoření jednoduché
prezentace (doporučeno týmové řešení)
Žák získává a vyhodnocuje informace
z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím
celosvětové sítě Internet
Žák používá v prezentaci vyjadřovací
prostředky v souladu se zásadami kultury
projevu a chování

Školní vzdělávací program

Word
 práce s textem
 stránka
 dokument

Grafika ve Wordu
 práce s objekty a textovými poli
 tvorba šablony

Prezentace
 PowerPoint

Opakování
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2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence






















Žák dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci
s digitální technikou
Žák popíše zásady a pravidla poskytnutí
první pomoci při úrazu elektrickým proudem
Žák využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnějších periferií
Žák respektuje pravidla bezpečné práce
s hardaware a software a postupuje
poučeně v případě jejich závady
Žák popíše princip a využití dvojkové a
šestnáctkové soustavy
Žák komunikuje s učitelem prostřednictvím
e-mailové pošty (iskola.cz)
Žák předvede e-mailovou komunikaci a
vyhledání informací na webových stránkách
Žák pracuje s informacemi v souladu se
zákonem o duševním vlastnictví
Žák vysvětlí význam a funkci antivirových
prostředků
Žák vyjmenuje základní části počítače a
popíše podrobněji jejich konstrukci a funkci
Žák provádí základní úkony v manipulaci se
soubory (složka, adresář, názvy, správa
souborů, cesta absolutní, relativní, označení
více objektů, vyhledávání souborů, práce
s více okny)
Žák předvede jednoduché uživatelské
nastavení systému
Žák využívá základní funkce textového a
grafického editoru, uplatňuje základní
typografická pravidla
Žák vytváří (používá) požadovanou
strukturu dokumentu – odstavce, tabulky,
obrázky, jejich atributy
Žák zpracuje samostatnou - minimálně
desetistránkovou práci - se všemi
typografickými pravidly pro bakalářskou
nebo diplomovou práci – (volí téma vhodné
pro žáka SLŠ)
Žák používá rastrovou i vektorovou grafiku a
dodržuje základní principy práce s ní
Žák používá klíčové příkazy jazyka HTML
Žák vytvoří jednoduchou webovou stránku
v jazyce HTML s využitím znalostí
grafických a textových formátů
Žák publikuje webové stránky na některém
serveru (wz.cz, apod.)

Tematický celek
Učivo
Úvod
 Opakování učiva z prvního
ročníku
 Historie výpočetní techniky
 Popis vnitřních částí počítače
 Dvojková soustava
 E-mail

Hardware
Windows
 Práce se soubory

Word
 Využití stylů
 Automatické číslování
 Generování obsahu, seznamu
obrázků, rejstříku.
 Použitá literatura a odkazy –
generování.

Grafika
 Malování
 IrfanView
Tvorba webových stránek
v HTML kódu

Opakování
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4.12 Biologie
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

1. ročník

týdně 3

celkem 96

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 3

celkem 96

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

1. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.12.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět biologie je koncipován jako odborný předmět. Učivo biologie využívá
poznatky, které žáci získali na základní škole v přírodopise a dále je rozvíjí s ohledem na
potřeby odborných předmětů.

4.12.2 Obecný cíl předmětu
Biologie jako věda o životě poskytuje ve svém předmětu vedle vzdělávacích i neobyčejné
možnosti výchovného působení na žáka. Tuto skutečnost je nutno v rámci výuky
respektovat a využívat všech harmonizujících prvků, jež se nabízejí. A to počínaje
zdravotní výchovou a ekologickou výchovou konče.
4.12.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka






směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny
poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům
umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součástí jsou vzájemně propojeny,
působí na sebe a ovlivňují se
podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování
učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě
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vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností,
závislosti člověka na přírodních zdrojích
seznamuje žáka se stavbou živých organismů

4.12.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu biologie je součástí výuky 1. ročníku a to tři hodiny týdně. Je probíráno
v jedenácti tematických celcích a rozšířeno o praktické vyučování (jedenkrát za dva týdny
po dvou hodinách).
ÚVOD DO PŘEDMĚTU seznámí žáky s obsahem učiva biologie, vědními obory biologie a
významem této vědy.
Tematický celek VZNIK ŽIVOTA směřuje k pochopení vzniku a podmínek existence života.
V tematickém celku CYTOLOGIE získají žáci představu o buňce jako základní stavební a
funkční jednotce života.
Tematický celek MORFOLOGIE, ANATOMIE A FYZIOLOGIE ROSTLIN seznámí žáky se
stavbou a funkcí jednotlivých rostlinných pletiv a orgánů.
V tematickém celku ANATOMIE A FYZIOLOGIE ŽIVIČICHŮ získají žáci informace o
stavbě a funkci jednotlivých živočišných tkáních a orgánových soustavách.
Tematický celek BIOLOGIE ČLOVĚKA seznámí žáky se stavbou lidského těla a funkcemi
orgánů a orgánových soustav.
ROZMNOŽOVÁNÍ ORGANISMŮ směřuje k pochopení rozdílu mezi nepohlavním a
pohlavním způsobem rozmnožování.
RŮST A VÝVOJ ORGANISMŮ informuje jak o ontogenezi rostlin tak i živočichů.
Učivo GENETIKY směřuje k pochopení základních pojmů a využití v praxi.
EVOLUCE informuje o druzích a mechanismech.
ETOLOGIE vysvětluje chování živočichů.
V posledním tématu EKOLOGIE získávají žáci přehled o základních ekologických pojmech
a vztazích mezi organismy a prostředím.
4.12.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně. Při probírání nového učiva je používána metoda
vysvětlování, výkladu, často metoda řízeného rozhovoru a diskuse spojená s názorným
vyučováním s využitím pomůcek. Výuka je doplňována předmětovými cvičeními jedenkrát
za dva týdny po dvou hodinách.
4.12.5 Hodnocení
Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde se přihlíží ke
hloubce porozumění poznatků, ke schopnosti samostatného a kritického úsudku a
komunikativním schopnostem žáka. Po probrání a procvičení určitých tématických celků je
prověřeno pochopení učiva formou testu. Další složkou hodnocení je nejen písemný projev
v protokolech z předmětových cvičení, ale i celkový postoj k prováděným činnostem.
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4.12.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kompetence k učení





učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
ke správnému používání odborné terminologie
k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací
k nalézání souvislostí

Kompetence k řešení problémů



učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů
zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí k závěrům a
vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní








žáci se vyjadřují přiměřenou odbornou terminologií v písemném i mluveném
projevu
formulují své myšlenky srozumitelně, souvisle a přesně, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně
interpretují přírodovědné informace
aktivně se účastní diskusí k přírodovědné tématice
dokáží obhajovat své názory a postoje
respektují názory druhých
vyjadřují se a vystupují v souladu se zásadami kultury projevu a chování

Kompetence personální a sociální





žáci jsou schopni se efektivně učit, pracovat a odpovědně plnit svěřené úkoly
pracují v týmu, nezaujatě zvažují návrhy druhých, přispívají k vytváření dobrých
mezilidských vztahů
přijímají hodnocení svých výsledků, přijímají radu i kritiku
jsou připraveni se dále vzdělávat

Kompetence občanské



žáci dodržují pravidla slušného chování
učitel vede žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního
prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií




žáci volí prostředky a způsoby /pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky/
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívají zkušeností a vědomostí nabytých
dříve
pracují s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak internetu

4.12.6.1 Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti







Listina základních práv a svobod
pluralismus názorů, tolerance rasová, kulturní, etnická
sledování nejen osobních, ale i veřejných zájmů při řešení ekonomických problémů
podpora demokracie a občanské společnosti
výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se
společnosti
rozvoj lidské individuality
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Člověk a životní prostředí





ochrana životního prostředí – jedna z životně důležitých podmínek uchování
kontinuity lidské společnosti a její kultury
ochrana životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti
vytváření citlivého vztahu k přírodě
získávání schopností i motivace k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí
a odstraňování chudoby v celosvětovém měřítku

Člověk a svět práce



zvyšování zaměstnanosti
odpovědnost za vlastní život a zdraví

4.12.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – teoretická výuka
1. Ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí pojem „biologie“
 popíše vědní obory biologie
 charakterizuje význam biologie
Źák:
 objasní vznik a podmínky existence života
 -rozlišuje názory a hypotézy o vzniku života
 -popíše chemické složení organismů
 popíše chemické složení organismů
Žák:
 vysvětlí funkci buňky
 popíše tvar a velikost buňky
 charakterizuje jednotlivé buněčné struktury
 rozlišuje buňku prokaryotickou a
neukaryotickou
 porovná látkový a energetický metabolismus,
chemosyntézu a dýchání
 rozlišuje typy buněčného rozmnožování
Žák:
 vysvětlí pojem „pletivo“
 rozlišuje a charakterizuje jednotlivé druhy
pletiv
 pojmenuje jednotlivé části rostliny
 popíše stavbu jednotlivých rostlinných
orgánů
 charakterizuje funkce rostlinných orgánů
 objasní pohyby rostlin
 objasní ekologii rostlin
Žák:
 vysvětlí pojem „tkáň“
 rozlišuje a charakterizuje jednotlivé typy tkání
 pojmenuje jednotlivé orgánové soustavy
 popíše jejich funkce
 charakterizuje druhy jednotlivých soustav
 rozliší pojmy regenerace a transplantace
Žák:
 popíše stavbu lidského těla
 vysvětlí funkce orgánů a orgánových soustav

Tematický celek
Učivo
Úvod do předmětu
 Pojem, rozdělení,
 vědní obory,
 význam biologie
Vznik života
 Charakteristika, vznik a
podmínky existence života
 Přehled názorů a hypotéz o
vzniku života
 Chemické složení organismů
Cytologie
 Buňka
 Struktura buněk
 Srovnání buněk
 Životní funkce buňky
 Rozmnožování buněk

Morfologie, anatomie a fyziologie
rostlin
 Stavba a funkce rostlinných
pletiv
 Stavba a funkce rostlinných
orgánů

Anatomie fyziologie živočichů
 Stavba a funkce živočišných
tkání
 Soustava živočišných orgánů

Biologie člověka
 Stavba lidského těla
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Funkce orgánů a orgánových
soustav
Rozmnožování (reprodukce)
Žák:
organizmů
 rozlišuje nepohlavní a pohlavní
 Nepohlavní a pohlavní
rozmnožování
rozmnožování jednobuněčných,
 charakterizuje druhy jednotlivých typů
rostlin a živočichů
rozmnožování

Gametogeneze rostlin a
 popíše opylení, oplození rostlin a oplození
živočichů
živočichů
Růst a vývoj organizmů
Žák:
(ontogeneze)
 popíše jednotlivé fáze růstu rostliny
 Ontogeneze rostlin
 orientuje se v činitelích ovlivňujících růst
 Rozdělení rostlin podle délky
rostlin
život. cyklu
 objasní embryonální a postembryonální vývin
živočichů
 Ontogeneze živočichů
Genetika
Žák:
 vysvětlí pojem „genetika“
 Definice, základní pojmy a
význam
 orientuje se v základních genetických
 Základy molekulární genetiky
pojmech
 uvede příklady využití genetiky
 Základy genetiky buněk
 vysvětlí stavbu nukleové kyseliny a přenos
 Základy genetiky
genetické informace
mnohobuněčných organismů
 popíše chromozóm, jeho stavbu
 orientuje se v základních pojmech
 popíše druhy křížení organismů
 sestaví životopis J. G. Mendela a popíše jeho
zákony
 -popíše dědičnost pohlaví
Evoluce
Žák:
 objasní pojem „evoluce“
 Pojem a druhy evoluce
 popíše druhy evoluce
 Mechanismy evoluce
 rozezná evoluční mechanismy evoluce
Etologie
Žák:
 vysvětlí pojem „etologie“
 Pojem a význam
 formuluje její význam
 Chování živočichů
 popíše rytmus zvířat, obranné reakce,
získávání potravy, hygienu, rozmnožování,
péči o potomstvo atd.
Ekologie
Žák:
 vysvětlí základní ekologické pojmy
 Základní pojmy
 charakterizuje vzájemné vztahy mezi
 Typy vztahů mezi populacemi
jednotlivými populacemi
 Potravní řetězce
 vysvětlí potravní vztahy v přírodě
 Koloběh látek a tok energie
 popíše podstatu oběhu látek v přírodě
 v ekosystému
z hlediska látkového a energetického
 Zvláště chráněná území
 vyhledá informace o NP, CHKO, NPR atd.
Opakování, rezerva
4.12.8 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – předmětové cvičení
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 popíše mikroskop, rozpozná základní druhy
mikroskopů, zapíše zásady mikroskopování
a postup při zhotovování mikroskopických
preparátů
Žák:

Tematický celek
Učivo
 Mikroskop



Mikroskopování rostlinné buňky
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aplikuje zásady mikroskopování a postup při
zhotovování mikroskopických preparátů z
předloženého rostlinného materiálu
Žák:
 na připraveném pokusu objasní osmózu,
 aplikuje postup při zhotovování
mikroskopických preparátů z rostlinného
materiálu
Žák:
 provede přípravu mikroskopického preparátu
z předem připraveného senného nálevu,
popíše pozorované nálevníky
Žák:
 prohlíží trvalé preparáty příčných řezů dřevin
jehličnanů a listnáčů kruhovitě a roztroušeně
pórovitých, nejvýznamnější poznatky zakreslí
a zapíše
Žák:
 určí tvary listových čepelí, typy listové
žilnatiny, připojení listů na stonek a okrajů
listů
Žák:
 sestaví květní vzorec a diagram
předložených květů,
 určí vybrané druhy květenství
Žák:
 porovná základní druhy plodů,
 zařadí předložené vzorky plodů
 Žák zakreslí a popíše pozorované preparáty
Žák:
 porovná základní jehličnatých dřev, podle
nich rozliší předložené vzorky našich
nejznámějších jehličnanů
Žák:
 porovná základní listnatých dřev, podle nich
rozliší předložené vzorky našich
nejznámějších
listnáčů
Žák:
 provede pod vedením učitele předloženého
ptáka, rozezná jednotlivé vnitřní orgány
Žák:
 provede pod vedením učitele pitvu
předloženého savce, rozezná jednotlivé
vnitřní orgány
Žák:
 znázorní a zdůvodní schémata křížení
Žák:
 popíše postup při práci s určovacími klíči a
aplikuje ho při určování předložených
přírodnin




Důkaz osmózy
Pozorování trichomů rostlin



Mikroskopování živočišné buňky



Mikroskopování příčných řezů
dřevin (trvalé preparáty)



Morfologie listů



Květní vzorce a diagramy, druhy
květenství

Druhy plodů

Druhy tkání (trvalé preparáty)
Poznávání jehličnatých dřev



Poznávání listnatých dřev



Pitva živočicha (ptáka)



Pitva živočicha (savce)



Procvičování schémat křížení



Práce s určovacími klíči
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4.13 Lesnická botanika
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

týdně 3

celkem 96

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 3

celkem 96

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.13.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Předmět lesnická botanika navazuje na přírodovědné vzdělávání žáků v 1. ročníku
v předmětech biologie, chemie a zeměpis. Předchozí vědomosti a dovednosti žáků
rozšiřuje a prohlubuje. Má blízký mezipředmětový vztah zejména k předmětu nauka o
lesním prostředí. Svým obsahem vytváří nezbytné předpoklady pro úspěšné zvládnutí
následných odborných předmětů, jako je pěstování lesů, hospodářská úprava lesa, lesní
těžba a ochrana přírodního prostředí.

4.13.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem předmětu je prohloubit kladný vztah žáků ke světu rostlin, k pochopení
jeho složitosti, k odhalení některých tajů rostlin, vnímat i obdivovat krásu barev, tvarů a
vůně rostlin. Uvědomit si nezastupitelnost rostlinstva a svoji odpovědnost za dodržování
environmentálních zásad současným i budoucím generacím.
Předmět si především klade za cíl:
 získat přehled o botanickém systému organismů, rozlišit lesnicky významné
druhy rostlin na základě morfologických znaků a znát jejich ekologické nároky na
prostředí
 využívat rostliny jako indikátorů vlastností stanovišť
 učit žáky pozorovat, vyvozovat jednoduché závěry, rozumět základním
botanickým pojmům a umět používat získané vědomosti a intelektuální
dovednosti v praxi
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poskytovat významné poznatky z hlediska ochrany zdraví člověka např.
nebezpečné sinice, jedovaté houby a rostliny
umět určovat neznámé druhy rostlin podle botanických atlasů a klíčů
zhotovovat herbáře a žákovské sbírky rostlin
umět zpracovat referát na zadané téma a vyhledat informace z odborné literatury
i internetových stránek

4.13.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu lesnická botanika je součástí výuky druhého ročníků a je vyučováno
v rozsahu tři teoretických hodin týdně a jednoho čtyřhodinového předmětového cvičení
jednou za měsíc. Je rozvrženo do devíti tematických celků, které na sebe navazují a
rozvíjejí přehled o botanickém systému organismů.
V úvodním tematickém celku je žák seznámen s obsahem, rozdělením, významem
předmětu a názvoslovím rostlin. Následující témat. celky jako jsou viry, bakterie, sinice,
houby i řasy objasní žákovi jejich stavbu, životní funkce, výskyt, význam a lesnicky
nejvýznamnější druhy. V tematických celcích mechorosty, kapraďorosty, dvouděložné a
jednoděložné byliny získají žáci představu o hlavních stanovištních druzích se stručným
morfologickým popisem a ekologickými nároky na prostředí. V posledních celcích
nahosemenné a krytosemenné dřeviny probírají žáci lesnicky důležité druhy dřevin se
zaměřením na morfologické znaky, rozšíření, původ, růstové vlastnosti, ekologické nároky
a význam pro lesní hospodářství.
4.13.4 Pojetí výuky a metody
Teoretická výuka je realizována převážně v učebně nebo ve speciální AV učebně, kde je
podporována počítačem s dataprojektorem k vytváření jednoduchých prezentací pomocí
programu PowerPoint. Při probírání nového učiva se prolínají vyučovací metody podle
povahy tématu. Vhodnými metodami jsou vysvětlování, řízený rozhovor, popisování
doplněné pro lepší názornost o učební pomůcky (přírodniny, nástěnné obrazy, fotografie,
transparenty, obrázkové kartičky, atlasy) a didaktickou techniku.
Uplatňovány jsou také aktivizační metody výuky jako např. problémové vyučování nebo
hry (křížovky), které jsou vhodné k opakování a procvičování učiva.
Předmětová cvičení probíhají jen s polovinou třídy (třída se dělí na dvě skupiny) jedenkrát
za měsíc a jsou realizována ve třídě nebo v terénu na živých přírodninách např. ve školním
arboretu, v okolních přírodních rezervacích, v městském parku nebo na školním polesí.
Dochází tak k osvojování poznatků více smysly, k aktivizaci žáků a k praktickému uplatnění
teoretických poznatků. Pokud žáci cvičí ve třídě, rozdělí se do skupin (nejčastěji po
čtyřech), ve kterých vzájemně spolupracují, bezprostředně manipulují s přírodninami a
sdělují učiteli výsledky určení.
Jako samostatnou práci žáků se zadávají referáty nebo prezentace s botanickou tématikou
a žákovské sbírky přírodnin (herbář stanovištních bylin, herbář listů, sbírka větviček
s pupeny, sbírka semen a plodů, sbírka šišek). Žáci mají ke sběru předem stanovený výčet
základních druhů přírodnin, které předkládají ke kontrole a později slouží jako multiplikáty
v praktických cvičeních. Při sběru přírodnin se žáci učí pozorovat i srovnávat získaný
materiál a poznávat za použití atlasů a určovacích klíčů. Žáci tak získávají aktivní
zkušenosti, které výrazně zvyšují efektivitu výuky. Žákovské sbírky jsou veřejně
prezentované během školní výstavky konané v jarním období a nejzdařilejší jsou trvale
umístěné na chodbách školy.
Doporučená je i závěrečná jednodenní exkurze do některého z arboret (Nový Dvůr u
Opavy, Bílá Lhota, ŠLP Masarykův les Křtiny MZLU Brno), která přispívá k upevnění,
utřídění a rozšíření vědomostí a také vyvolává estetické prožitky.
Během studia se mohou žáci zapojit do biologické olympiády a Středoškolské odborné
činnosti.
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4.13.5 Hodnocení
Hodnocení žáků během celého klasifikačního období je založeno na získání známek
z ústního zkoušení, písemných prací, testů, poznávání přírodnin a ze samostatné práce
v teoretické i praktické části výuky. Hodnocena je též aktivita žáků v jednotlivých hodinách.
Frekvence ústního zkoušení je nejméně dvakrát za pololetí a při hodnocení je kladen důraz
na hloubku porozumění učivu, poznání přírodnin, odborné vyjadřování, samostatný projev
a schopnost aplikovat získané poznatky v lesnické praxi. Ke konci větších tematických
celků je učivo písemně prověřeno. U zadávané samostatné práce žáků (sbírky, referáty) je
hodnocena správnost určení, úplnost, pečlivost, nápaditost a dodržení termínu odevzdání.
S pravidly hodnocení, které jsou v souladu s klasifikačním řádem, je žák seznámen v první
hodině vyučovaného předmětu. Hodnocení žáka poskytuje zpětnou vazbu hlavně žákovi
samotnému.
4.13.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
V rámci klíčových kompetencí jsou pojetím a organizací výuky předmětu u žáků rozvíjeny:
 kompetence k učení prostřednictvím schopnosti žáků pořizovat si poznámky do
sešitu z mluveného projevu při výuce
 kompetence k učení i řešení problémů prostřednictvím pozorování přírodnin a
prací s učebnicemi, atlasy i určovacími klíči na předmět. cvičeních nebo při
samostatných pracích
 kompetence k učení a dalšímu celoživotnímu vzdělávání prostřednictvím
vycházek do terénu při uvědomění si potřebnosti znalosti a dovednosti pro
praktický život
 kompetence komunikativní i k řešení problémů prostřednictvím samostatné práce
a aktivizačních metod výuky, při kterých se žáci učí formulovat své myšlenky,
obhajovat svoje názory, postoje a nápady na řešení úkolů, přijímat radu a kritiku
od jiných lidí
 komunikativní kompetence v podobě kultivovaného vyjadřování v písemné i ústní
formě dodržování odborné terminologie prostřednictvím ústního a písemného
zkoušení
 komunikativní kompetence v mezinárodním měřítku prostřednictvím vědeckých
názvů rostlin
 sociální kompetence prostřednictvím spolupráce na řešení problémů s ostatními
žáky v týmu při skupinové formě praktického cvičení
 občanské kompetence prostřednictvím sběru přírodnin v terénu při předmětových
cvičeních, které prohlubují u žáků kladný vztah k životnímu prostředí, dodržování
zákonů na ochranu přírody a jednání v souladu s trvale udržitelným rozvojem
 občanské kompetence při uvědomování si odpovědnosti za vlastní zdraví
prostřednictvím znalostí léčivých i jedovatých rostlin a hub, možnosti prevence a
léčby virových a bakteriálních nemocí
 kompetence k pracovnímu uplatnění prostřednictvím exkurzí, při kterých zjišťují
možnosti uplatnění na trhu práce
 kompetence k práci s informacemi při jejich vyhledávání, kritickém a tvořivém
zpracování z různých informačních zdrojů prostřednictvím samostatných prací
Do výuky předmětu lesnická botanika je začleněna část průřezových témat.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí je nosným tématem tohoto předmětu, vede žáky
k poznávání a k ochraně světa rostlin, k pochopení významu rostlinstva pro člověka a
k pěstování zásad umožňující trvale udržitelný rozvoj. Vychovává žáky k estetickému cítění
a citu pro práci s živými organismy.
K průřezovému tématu Občan v demokratické společnosti přispívá předmět ve vytváření
vhodného demokratického prostředí ve třídě, které je rozvíjeno odbornými diskuzemi a
založeno na vzájemném respektování, spolupráci, toleranci a odolnosti k myšlenkové
manipulaci.
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Z hlediska průřezového tématu Člověk a svět práce vede tento předmět k získání přehledu
o možnosti uplatnění v profesní kariéře, např. žák se může uplatnit na trhu práce v oblasti
péče o zeleň atd. Předmět vede žáky k samostatnému i skupinovému plněn úkolů a
pochopení potřeby sebevzdělávání i významu celoživotního vzdělávání.
Průřezové téma Informační a komunikační technologie je realizováno především při
samostatné práci žáků, např. žáci aktivně vyhledávají potřebné informace z různých zdrojů
k zadaným tématům a s informacemi tvůrčím způsobem pracují.
4.13.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 žák charakterizuje jednotlivé vědní obory
botaniky
 žák na příkladech doloží význam lesnické
botaniky pro lesní hospodářství
 žák objasní, čím se zabývá systematická
botanika
 žák vyjmenuje základní taxonomické
 kategorie používané v botanických
systémech
 žák má základní představu o tvorbě
botanického názvosloví
 žák popíše stavbu virové částice
 žák objasní způsob života a vztah mezi
virem a hostitelem
 žák popíše průběh virové infekce
 žák vyjmenuje způsoby přenosu virů
 žák uvede příklady virových onemocnění a
možnosti prevence i léčby
 žák popíše stavbu a tvar buňky, způsob
rozmnožování a výživy u bakterií a sinic
 žák zhodnotí význam bakterií v přírodě a v
průmyslu
 žák uvede příklady bakteriálních nemocí a
možnosti prevence i jejich léčby
 žák objasní výskyt a význam sinic v přírodě
 žák vysvětlí příčiny a následky vodního
květu
 žák popíše stavbu těla (stélky), způsoby
výživy a rozmnožování hub i lišejníků
 žák zdůvodní význam hub a lišejníků
v přírodě i pro člověka
 žák objasní postavení hub v systému
 žák rozpozná a charakterizuje lesnicky
významné zástupce hub (včetně jedlých i
jedovatých)
 žák uvede zásady sběru jedlých hub
 žák uvede příklady příznaků otrav houbami
a dovede poskytnout první pomoci při otravě
houbami
 žák popíše typy stélek, způsoby
rozmnožování a výživy řas
 žák přehledně roztřídí skupinu řas a zmíní
se o významných zástupcích

Tematický celek
Učivo
Úvod do předmětu
- obsah, rozdělení, vědní
obory a význam botaniky
- botanický systém
- názvosloví rostlin

Nebuněčné formy života – viry
 stavba a životní funkce virů


- virová onemocnění

Bakterie a sinice
 stavba a životní funkce bakterií
a sinic
 bakteriální nemoci
 význam bakterií a sinic
 vodní květ

Houby a lišejníky
teorie
předmětové cvičení
 stavba a životní funkce hub a
lišejníků
 výskyt a význam hub a lišejníků
 systém hub
 přehled lesnicky významných
zástupců hub a lišejníků
 jedlé a jedovaté houby a otravy
houbami
Řasy
 stavba a životní funkce řas
 rozdělení a zástupci řas
 význam řas
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žák zhodnotí význam řas v přírodě a pro
člověka
žák popíše morfologii, způsob
rozmnožování a rozdělí mechorosty a
kapraďorosty
žák objasní význam mechorostů a
kapraďorostů
žák identifikuje lesnicky významné druhy
mechorostů a kapraďorostů, uvede jejich
ekologické nároky na prostředí
žák porovná hlavní znaky dvouděložných a
jednoděložných bylin
žák rozpozná lesnicky významné stanovištní
byliny a uvede jejich ekologické nároky
žák objasní pojem jarní aspekt
žák uvede příklady některých chráněných a
léčivých rostlin
žák objasní právní ustanovení na ochranu
rostlin (zákon č.114/ 1992 Sb.)
žák uvede příklady invazních druhů rostlin a
jejich dopady na druhové složení
ekosystému
žák zhotoví herbář stanovištně významných
druhů bylin
žák uvede hlavní znaky nahosemenných
dřevin
žák identifikuje a charakterizuje lesnicky
důležité druhy nahosemenných dřevin
(rozlišovací znaky, rozšíření, původ, růstové
vlastnosti, ekologické nároky a význam)
žák dokáže zhotovit sbírku jehličnatých
semen a šišek
žák uvede hlavní znaky krytosemenných
dřevin
žák identifikuje a charakterizuje lesnicky
důležité druhy krytosemenných dřevin
žák dokáže zhotovit sbírku semen a plodů,
větviček s pupeny, herbář listů a semenáčků

Školní vzdělávací program

Mechorosty a kapraďorosty
teorie
předmětové cvičení
 morfologie, rozmnožování a
rozdělení, význam
 zástupci a ekologické nároky

Dvouděložné a jednoděložné
byliny
teorie
předmětové cvičení
 charakteristika dvouděložných
a jednoděložných bylin
 lesnicky důležité čeledi a jejich
zástupci
 chráněné a léčivé rostliny
 invazní rostliny
 pravidla zhotovení herbáře
 stanovištně významných bylin
Nahosemenné dřeviny
teorie
předmětové cvičení
 charakteristika nahosemenných
dřevin
 lesnicky důležité čeledi a
charakteristika zástupců
Krytosemenné dřeviny
teorie
předmětové cvičení
 charakteristika krytosemenných
dřevin
 lesnicky důležité čeledi a
charakteristika zástupců
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4.14 Lesnická zoologie
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

týdně 3

celkem 96

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 3

celkem 96

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.14.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Lesnická zoologie je koncipován jako odborný předmět. Navazuje na
znalosti základní školy, biologii prvního ročníku střední školy a slouží jako přípravný
předmět pro myslivost a ochranu lesů ve třetím ročníku.
4.14.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky lesnické zoologie je přiblížit žákům bionomii živočichů, a to od
jednobuněčných živočichů až po mnohobuněčné živočichy. Cílem lesnické zoologie není
jen uvést popis a bionomii jednotlivých druhů živočichů, ale také specifikovat jejich význam
pro životní prostředí.
4.14.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák uplatnil své poznatky týkající se:





lesnicky významných jednobuněčných a mnohobuněčných živočichů, kteří jsou
nejen hostiteli, ale i přenašeči závažných onemocnění u zvěře a člověka a
způsobují až smrtelná onemocnění
preventivních opatření proti jednotlivým druhům onemocnění
popisu, bionomie a vlivu lesnicky významných zástupců třídy hmyzu v předmětu
ochrana lesů
popisu a bionomie lesnicky významných zástupců kmene strunatců v předmětu
myslivost

4.14.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu lesnické zoologie je součástí výuky druhého ročníku v rozsahu tří hodin
týdně. K tomu jsou předmětová cvičení v rozsahu 1 hodiny týdně.
Učivo je probíráno v devíti tematických celcích, jejichž výsledky vzdělávání a kompetence
jsou charakterizovány v níže uvedených tabulkách.
4.14.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně, podle potřeby v audiovizuální učebně. Při výuce
nového učiva jsou použity metody vysvětlování, výkladu, příkladu, metoda řízeného
rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí didaktických pomůcek a didaktické
techniky. Často se také používá metoda problémová a diskuse, která napomáhá rozvíjet
názorovou pluralitu ve třídě. Tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností
zavádět teoretické poznatky do praxe se prohlubuje a ověřuje formou předmětových
cvičení.
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4.14.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, co žák umí, co jsem ho
naučil, nikoliv co neumí. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za
pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence žáků. U žáka se hodnotí hloubka
porozumění základním zoologickým vztahům, schopnost samostatného a kritického
úsudku, schopnost aplikovat získané poznatky v lesnické praxi.
Po probrání a procvičení tematického celku je prověřeno pochopení učiva formou testu
nebo malé písemné práce. Dále jsou žáci hodnoceni za vyhotovení sbírky týkající se
problematiky lesnické zoologie.
4.14.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuky lesnické zoologie vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:








četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologii
dovedli využívat k získání poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit zadané úkoly, diskutovat o nich a spolupracovat s ostatními členy
týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

V rámci předmětu lesnická zoologie jsou realizována průřezová témata, která v předmětu
lesnická zoologie směřují k tomu, aby žáci:







samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí
osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí
získali přehled o způsobech ochrany přírody
respektovali principy udržitelného rozvoje
chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
využili informačních technologií k dalšímu vzdělávání a získávání informací a to
hledáním podkladů a informací na internetu a procvičováním učiva v AV učebně

Získané vědomosti a dovednosti se v průřezovém tématu propojují a doplňují tak, aby
vznikl ucelený obraz ukazující složitost souvislostí v přírodě, ve společnosti, mezi přírodou
a člověkem a jeho životním prostředím.
4.14.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí význam lesnické zoologie a její
aplikaci v lesnictví.
Žák:
 popíše význam prvoků pro edafon, rostliny a
živočichy,
 objasní epidemické choroby, které mohou
končit až smrtí jedince.
Žák:
 vysvětlí obecnou charakteristiku hub a
láčkovců včetně hlavních zástupců.

Tematický celek
Učivo
Úvod do studia

Prvoci

Houby a láčkovci
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Žák:
 popíše vývoj lesnicky významných
cizopasníků,
 vyjmenuje hostitele jednotlivých druhů a
jejich praktický dopad na život jedinců,
 aplikuje preventivní opatření v praxi.
Žák:
 popíše vývoj lesnicky významných
cizopasníků,
 vyjmenuje hostitele jednotlivých druhů a
jejich praktický dopad na život jedinců,
 aplikuje preventivní opatření v praxi.
Žák:
 vysvětlí rozdíl mezi třídami měkkýšů,
 vyjmenuje jednotlivé lesnicky významné
zástupce s ohledem na jejich výskyt.
Žák:
 popíše lesnicky významné zástupce a jejich
význam pro půdní edafon, chov ryb a
lékařství.
Žák:
 popíše jednotlivé lesnicky významné
zástupce a jejich vývoj včetně bionomie se
zaměřením a přípravou na předmět ochrana
lesů,
 vysvětlí význam těchto zástupců pro kulturní
krajinu,
 aplikuje preventivní opatření v praxi
s ohledem na možné negativní dopady.
Žák:
 popíše jednotlivé lesnicky významné
zástupce a jejich vývoj včetně bionomie se
zaměřením a přípravou na předmět
myslivost,
 vysvětlí význam těchto zástupců pro kulturní
krajinu,
 aplikuje preventivní opatření v praxi
s ohledem na možné negativní dopady.

Školní vzdělávací program

Ploštěnci

Hlísti

Měkkýši

Kroužkovci

Členovci

Strunatci

Rezerva
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4.15 Nauka o lesním prostředí
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

týdně 2

celkem 64

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 2

celkem 64

týdně 2

celkem 64

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.15.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Podstatu předmětu tvoří učivo, utvářející
environmentální povědomí žáků a patřící k
širšímu základu odborného lesnického
vzdělání. Učivo směřuje k praktickému
využití poznatků ve správné péči o lesní
půdy a usměrňování působení faktorů
prostředí na rostliny a lesní společenstva.
Do obsahu předmětu patří také
předmětová
cvičení,
věnovaná
procvičování
vybraných
činností,
navazujících na témata probraná v
teoretické výuce. Učivo navazuje na
poznatky předmětu zeměpis, na poznatky
z fyziky, chemie a biologie, které žáci
získali na základní škole a v prvním
ročníku studijního oboru, které dále rozvíjí
s ohledem na potřeby odborných i dalších
předmětů.
Žáci
mohou
poznatků
z předmětu
využívat
při
studiu
navazujících předmětů specializace a
současně jim umožňuje další rozvíjení
environmentálního myšlení s ohledem na
praktické působení v krajině s cílem vždy zohledňovat plnění funkcí lesa. Rozvíjí také
logické myšlení žáků, které je podmínkou pro správné pochopení vztahů mezi jevy, s nimiž
se v lesním prostředí setkávají.
4.15.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky nauky o lesním prostředí je přispět ke schopnosti žáků rozvážně a
zodpovědně přistupovat k ekosystémům obecně s důrazem na ekosystémy lesa. Tohoto
obecného cíle lze dosáhnout tím, že žáci budou umět chápat, hodnotit a mít
environmentální povědomí v konceptu trvalé udržitelnosti v dnešních podmínkách celkové
globalizace. Učivo předmětu nauka o lesním prostředí tvoří východisko pro navazující
předměty pěstování lesů, hospodářská úprava lesů, ochrana lesů a přírodního prostředí a
lesní stavby, které jsou zařazeny ve vyšších ročnících studijního oboru.
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4.15.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:







Dovedl získávat a interpretovat informace ze všech dostupných informačních
zdrojů a kriticky tyto informace hodnotil a používal;
Porozuměl základům mineralogie, petrografie, dynamické geologie, geomorfologie
a regionální geologie;
Pochopil vznik a vývoj půd, jejich vlastnosti a možnosti zlepšování jejich úrodnosti
a základy typologie půd;
Porozuměl vztahům rostlinstva a prostředí, vývoji a přeměnám rostlinných
společenstev, zákonitostem rozšíření lesů a porozumí systému přirozených
lesních společenstev v České republice;
Prohloubil a rozšířil své vědomosti o světě, který ho obklopuje;
Rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat;

4.15.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu nauka o lesním prostředí je součástí výuky druhého ročníku a to dvě
hodiny teoretické a dvě hodiny praktické výuky týdně. Je žákům předkládáno ve čtyřech
tematických celcích a v návazných předmětových cvičeních.
V úvodním vstupu do předmětu získají žáci představu o jeho pojetí, rozsahu a
mezipředmětových překryvech.
V tematickém celku geologie se žáci seznámí se základy mineralogie, petrografie a
fyziografické geologie. Prohloubí si elementární znalosti z dynamické geologie a také z
geomorfologie. V závěru tohoto tematického celku se žáci obeznámí se základními principy
regionálně geologického členění ČR.
Tematický celek pedologie dovolí žákům nahlédnout do základní problematiky týkající se
lesních půd. Pochopí složení půdní disperze, budou seznámení se složkami a funkcemi
pedocenózy. Získají představu o vzniku lesního humusu, o půdním chemismu a také o
fyzikálních vlastnostech půd. V závěru tematického celku pochopí principy platného
klasifikačního systému lesních půd a základní pojmy legislativy týkající se pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
Tematický celek fytocenologie se ve svém úvodu zaměřuje na výstavbu lesa a plynule
přechází ke vztahům rostlinstva a prostředí. Dále se věnuje vývoji a přeměnám rostlinných
společenstev a rozšíření lesů na Zemi. Přirozeným vrcholem tohoto celku je pochopení
konstrukce ekologické sítě, v níž leží přirozená lesní společenstva na území ČR.
Předmětová cvičení odpovídají svým členěním teoretické výuce a jsou zaměřena v úvodu
na demonstraci a určování horninotvorných minerálů a hornin. Dále žáci prakticky poznají
co je to půdní profil, půdní sonda, seznámí se se základními půdní typy a druhy půd a
vyzkouší si zjišťování a popis znaků půd v přírodě. V zimním období budou prakticky
seznámeni s jednoduchými laboratorními rozbory půdních vzorků v pedologické laboratoři.
Rozpoznávání půdních typů je realizováno jednak v terénních cvičeních, jednak ve
specializovaných AV učebnách pomocí tematický zaměřených programů na DVD a za
pomocí elektronického taxonomického klasifikačního systému lesních půd ČR. Terénní
cvičení je také věnováno rozboru znaků a vlastností lesního společenstva a ekologickým
skupinám rostlin. Ve specializované učebně se taktéž žáci seznámí se základy metod
měření ovzdušných ekologických prvků a zjišťováním klimatických charakteristik. Principy
praktického rozpoznávání lesních společenstev předestřou žákům závěrečná terénní
cvičení.
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4.15.4 Pojetí výuky a metody
Teoretická výuka probíhá převážně v kmenové učebně. V AV učebnách a v učebnách ITL
probíhá výuka těch částí tematických celků, kde lze interaktivní a multimediální možnosti
těchto učeben plně využít v propojení s možností vstupovat do prostředí internetu. To se
týká především předmětových cvičení z mineralogie, petrologie, pedologie a fytocenologie,
která pak dále probíhají v drtivé většině jako cvičení terénní. Část výuky pedologie probíhá
taktéž ve specializované laboratoři. Při seznamování žáků s novým učivem je nejčastěji
využívána metoda řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí
didaktických pomůcek a didaktické techniky. Jako doplňující metody je zejména u zcela
nových informací použito vysvětlování a výkladu. Často je také využito metody problémové
diskuse, která napomáhá rozvíjet názorovou pluralitu ve třídě. Preferuje se tvůrčí činnost
žáků a rozvíjení jejich schopností aplikovat environmentální a ekologické poznatky a
dovednosti v praxi. Celá výuka je dobře podpořena kromě výše uvedených možností
specializovaných učeben jak tištěnou učebnicí, tak materiály v digitální podobě přístupnými
žákům v rozsáhlé, průběžně aktualizované databázi na informačním systému školy.
4.15.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou ústního
zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence
žáků. U žáků se hodnotí hloubka porozumění jevům a procesům uvnitř i vně ekosystému
lesa a krajiny, schopnost samostatného a kritického úsudku, schopnost aplikovat
environmentální poznatky a kompetence v lesnictví a to přiměřeně věku a schopnostem
žáka.
Po seznámení s obsahem a procvičení tematického celku je prověřeno pochopení učiva
formou tesu. Dále jsou žáci hodnoceni za frontální projevy, individuální přínosy ve formě
sdělení či jednoduchého referátu při seznamování se s tematikou.
4.15.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět nauka o lesním prostředí vytváří a rozvíjí
následující klíčové kompetence a spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení všemi
dostupnými formami
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu
v mluveném i psaném projevu a to jak bezprostředním, tak zprostředkovaném s
využitím škály ICT věcně a vědomě správně používali odbornou terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech, stejně jako
v databázích a grafikonech
dovedli využívat k získání environmentálních a ekologických poznatků o lesních
ekosystémech dostupné zdroje informací a s těmito uměli kriticky zodpovědně
pracovat
uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace týkající se ekologie lesa,
diskutovat o nich a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

V rámci předmětu nauka o lesním prostředí jsou realizována následující průřezová témata:





Občan v demokratické společnosti,
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce.
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Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu nauka o
lesním prostředí zejména tyto oblasti:






osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda
odpovědnost, tolerance
solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky
cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchovou

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu nauka o lesním
prostředí zejména tyto oblasti:



ekologie člověka ve smyslu růstu lidské populace a související globální problémy
lidstva
životní prostředí člověka, jeho možný vliv na ovzduší a klima, názory na význam
role produkce skleníkových plynů, stav ozónové vrstvy, rozdělení přírodních zdrojů
z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpanosti, vliv člověka na živou přírodu jak
kladný, tak záporný

Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu nauka
o lesním prostředí zejména tuto oblast:



využití internetu k dalšímu vzdělávání a kritickému získávání informací
využití multimédií ve vzdělávání

Tato oblast je realizována:



využitím dostupných služeb internetu (www, E-mail, blogy, diskusní fóra, ftp …)
interaktivní prezentace procvičování učiva v AV učebnách

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu nauka o lesním prostředí
zejména tyto oblasti:




žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, kritické vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:




v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů životního
prostředí na trh práce a to zejména v Evropském prostředí
v diskuzích na téma ekologické aktivity a lesní hospodářství, využití lesa jako
přirozeného prostředí pro pohyb člověka po práci
v diskuzích na téma mimoprodukční (ekologické) funkce lesa a lidská práce
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4.15.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání – teoretická výuka
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák zhodnotí činitele vytvářející lesní
prostředí a zdůvodní nezbytnost předmětu
pro studium návazných specializačních
předmětů.
 Žák vysvětlí pojmy mineralogie, minerál,
krystal, zdůvodní čím je dán jeho tvar a
rozliší krystalografické soustavy.
 Žák porovná nerosty podle barvy,
propustnosti světla, popíše hodnocení lesku
a vysvětlí štěpnost minerálů.
 Žák aplikuje stupnici tvrdosti nerostů.
 Žák vymezí hlavní skupiny nerostů a zařadí
do nich nejzákladnější horninotvorné
minerály.
 Žák vysvětlí pojem petrografie a vymezí
jednotlivé fyzikální vlastnosti hornin.
 Žák zdůvodní rozdělení hornin podle jejich
chemismu.
 Žák charakterizuje a rozdělí magmatické,
horniny a formuluje obsah pojmu magma.
 Žák vysvětlí vznik sedimentů, rozlišuje druhy
zvětrávání a objasní proces eroze.
 Žák objasní metamorfózu.
 Žák vymezí konstrukci petrologického
systému, orientuje se v něm a pozná a
zařadí do něj základní horniny.
 Žák rozliší základní etapy kosmogonické
teorie vzniku sluneční soustavy a objasní
proč a v jakém pořadí vznikaly jednotlivé
geosféry.
 Žák vyhledá informace o výzkumu Země.
 Žák rozliší a charakterizuje geosféry Země.










Žák rozlišuje makro a mikroelementy
v zemské kůře a vyhledá prvky tvořící
zemský plášť a jádro.
Žák formuluje co je to dynamická geologie a
definuje vnitřní dynamiku Země.
Žák definuje vnější síly utvářející zemský
povrch.
Žák definuje předmět studia geomorfologie.
Žák vymezí pojem terén a jeho význam pro
lesnický provoz.
Žák vysvětlí základních terénní linie,
rozlišuje reliéfy terénu a tvary a typy
zemského povrchu.
Žák rozlišuje geologické éry a období.
Žák rozdělí území České republiky z
hlediska regionálně geologického.
Žák zhodnotí půdotvorné činitele působící
na vznik a vývoj půd.

Tematický celek
Učivo
Úvod do předmětu
 Lesní prostředí

Geologie
 Fyzikální a chemické vlastnosti
nerostů.



Základy mineralogického
systému

Petrografie
 fyzikální a chemické vlastnosti
hornin.


Magmatické horniny



Usazené horniny




Přeměněné horniny
Základy systému hornin

Fyziografická geologie
 Vznik a výzkum Země

Stavba Zemského tělesa
Složení Země
Dynamická geologie

Geomorfologie
 Terén a jeho části
Tvary a typy zemského povrchu
Regionální geologie

Pedologie
 Vznik půd, znaky půd
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Žák porovná fáze půdy a definuje mezní
hranici mezi jemnozemí a hrubozemí,
vyjmenuje metody zrnitostních rozborů půd.
Žák porovná půdní koloidy podle jejich
vlastností.



Školní vzdělávací program

Půdní disperze
 Složky půd, zrnitost
Půdní koloidy

Žák rozliší typy edafonu a zhodnotí jeho
význam.
 Žák definuje lesní humus, vymezí jeho
stratigrafii a charakterizuje jednotlivé vrstvy.
 Žák porovná ulmifikaci a karbonizaci.
Žák definuje základní složky lesního humusu.
 Žák charakterizuje formy humusu na
nerašelinných a na rašelinných půdách a
odhadne, které formy jsou v lese žádoucí a
proč.
 Žák posoudí, v čem spočívá význam
humusu v lesní půdě a jak lesní hospodář
může ovlivňovat kvalitu a obsah humusu
v půdě.
 Žák vysvětlí, jak dělíme prvky obsažené v
půdě, na čem závisí obsah živin v půdě, a
rozdělí dřeviny podle nároků na živiny.
 Žák definuje HJSK, rozliší jeho složky a
objasní jeho význam.
 Žák vysvětlí význam půdního roztoku,
vysvětlí co je to pH, a rozliší formy půdní
kyselosti.
 Žák objasní fyzikální vlastnosti lesních půd.
 Žák rozliší a charakterizuje formy vody
v půdě a vysvětlí hodnoty vodního režimu
půd.
 Žák vymezí rozdíly mezi nadzemní
atmosférou a atmosférou půdní a vysvětlí
důležité hodnoty vzdušného režimu půd.
 Žák odhadne úkoly půdní typologie a
definuje půdotvorné procesy a jejich
výsledky.
 Žák se orientuje v systému pro klasifikaci
půd v ČR, rozliší jeho nejvyšší a základní
jednotku a charakterizuje nejzákladnější
půdní typy.
 Žák užívá základní pojmy uvedeného
zákona a vysvětlí jejich obsah.

Ekologie půdních mikroorganismů




Fytocenologie
 Výstavba lesa

Žák vymezí předmět studia fytocenologie.
Žák zhodnotí znaky fytocenóz a definuje
Zlatníkovu klasifikační stupnici patrovitosti.
 Žák vyjmenuje analytické znaky fytocenóz a
vysvětlí co je to synuzie a aspekt.
 Žák vyjmenuje syntetické znaky a vysvětlí
výsledky typizace.
Žák definuje základní jednotku lesnické
typologie.
 Žák charakterizuje atmosféru a objasní
význam ozonosféry a princip skleníkového
efektu.
 Žák definuje solární konstantu, rozliší záření
podle vlnových délek a definuje insolaci,

Humus
 Stratigrafie humusu
Látkové složení humusu
Genetické formy humusu

Hospodaření s humusem

Půdní chemismus
 Složky půdního chemismu
Humusojílový sorpční komplex
Půdní roztok
Fyzikální vlastnosti půd
Vodní režim půd
Vzdušný a teplotní režim půd
Typologie půd
 Základní pojmy
Systém lesních půd

Zákon č. 289/95 Sb. "O lesích a
změnách zákonů souvisejících“

Analytické znaky fytocenóz
Syntetické znaky fytocenóz

Vztahy rostlinstva a prostředí vzduch
Sluneční záření
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difúzní záření, albedo a radiaci. Popíše jev
vzařování a denní a roční chod teplot.


Žák vysvětlí tlak vzduchu, vertikální a
horizontální barický gradient a odhadne
důsledky jeho vlivu na rostlinstvo.
 Žák popíše koloběh vody v přírodě, zhodnotí
jak lze vyjádřit obsah vodní páry v ovzduší.
 Žák definuje co je to sytostní doplněk a
rosný bod, proč vznikají oblaka a srážky.
 Žák rozdělí, vyjmenuje a popíše vznik a
vzhled hydrometeorů.
 Žák definuje podnebí a charakterizuje klima
Evropy, vyhledá názory na změny klimatu
vlivem lidské činnosti.
 Žák posoudí předmět studia bioklimatologie,
definuje vztah rostlinstva a vzduchu, rozdělí
rostliny podle vztahu ke světlu a vymezí
obsah pojmu porostní mikroklima.
 Žák popíše působení větru na rostliny,
objasní funkce odluky, rozluky, závory.
Žák rozdělí rostliny podle vztahu k vodě.
 Žák vymezí místo rostlin v ekosystémech,
popíše vztahy mezi rostlinami navzájem a
význam konkurenčních a kompetičních
vztahů.
 Žák posoudí indikační hodnotu rostlin, rozliší
ekologické skupiny rostlin a vyhledá o této
problematice potřebné informace
v rozličných zdrojích.
Žák objasní vztahy rostlin a živočichů, posoudí
vlivy a důsledky, popíše, jak zasahuje a s jakými
důsledky do těchto vztahů člověk.
 Žák vyhledá informace o vývoji vztahu
rostlinstvo a člověk, o klíčových momentech
tohoto vztahu včetně zásahů člověka
v oblasti hospodaření v lesích.
 Žák vysvětlí denní periodicitu života rostlin,
roční periodicitu života rostlin a fenologické
fáze.
 Žák vysvětlí a doloží procesy ecese a
sukcese.
 Žák vyhledá informace o sukcesních
stádiích, azonální vegetaci, extrazonální
vegetaci a o Alejchinově zákonu předstihu.
 Žák odhadne vývoj vegetace v Evropě po
poslední době ledové, a vyhledá informace
o vývoji dřevinné skladby a jak do tohoto
vývoje začal zasahovat člověk.
 Žák charakterizuje prales, přirozený les a
les kulturní.
 Žák vysvětlí cyklický vývoji pralesa a
porovná dynamiku jedlobučin, doubrav a
smrčin.
 Žák popíše hospodářský les a vysvětlí jak
členíme porosty v pasečném lese podle
věku a podle vývoje.

Tlak a pohyby vzduchu

Voda a vlhkost vzduchu

Důsledky vlhkosti vzduchu
Podnebí
Rostlinstvo a ovzduší

Rostlinstvo, vítr a voda
Vzájemné vztahy mezi rostlinami

Indikační hodnota rostlin

Rostlinstvo a živočichové
Rostlinstvo a člověk

Vývoj a přeměny rostlinných
společenstev
 Periodicita života rostlin
Vývoj rostlinných společenstev

Vývoj rostlinstva v době poledové

Cyklický vývoj pralesa

Vývojová stádia hospodářských
lesů
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Žák vysvětlí vegetační pásmovitost a
jednotlivá pásma vymezí.
Žák definuje vegetační stupňovitost a
přesně a dokonale rozlišuje lesní vegetační
stupně.
Žák popíše konstrukci typologického
systému ČR a vymezí edafické kategorie a
ekologické řady.
Žák definuje lesní typ a soubory LT a
vysvětlí označování hospodářských
souborů.

Školní vzdělávací program

Klimatovegetační pásmovitost
Klimatovegetační stupňovitost
Charakteristika ekologických řad a
edafických kategorií
 Systém lesních společenstev

4.15.8 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání – předmětové cvičení
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák rozezná základní nerosty a zařadí je do
systému.











Žák rozezná základní horniny a zařadí je do
systému.
Žák provede jednoduchý pedologický
průzkum v lese a doloží popis půdní sondy a
zápisník pro rozbor podmínek lesního
prostředí.
Žák v laboratoři stanoví pH půdy, provede a
doloží důkaz látkového složení humusu.
Žák v terénu odhadne půdní typy.
Žák popíše a doloží graficky patrovitost lesní
fytocenózy podle Zlatníkovy klasifikační
stupnice.
Žák v učebně ITL vyhledá zdroje k využití a
zpracování ESR.
Žák rozezná a charakterizuje jednotlivé
zástupce ESR.
Žák zkonstruuje klimogram a vyhledá
informace o přístrojích používaných
k měření ovzdušných ekologických prvků.
Žák v terénu odhadne SLT na různých
stanovištích.

Tematický celek
Učivo
Demonstrace a určování
horninotvorných minerálů
Demonstrace a určování vzorků
hornin
Půdní profil, sonda, půdní typy a
druhy půd
Jednoduché laboratorní rozbory
půdních vzorků
Rozpoznávání půdních typů
Rozbor znaků a vlastností lesního
společenstva, analytické znaky
Ekologické skupiny rostlin

Měření ovzdušných ekologických
prvků, klimatické charakteristiky
Praktické rozpoznávání lesních
společenstev a jejich stanovišť
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4.16 Stroje a zařízení
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

týdně 2

celkem 64

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.16.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Podstatu předmětu tvoří učivo utvářející technické, a v tomto případě strojově–
mechanizační povědomí žáků a patřící k širšímu základu odborného lesnického vzdělání.
Učivo směřuje k praktickému využití
poznatků ve správném využívání a
používání lesnické mechanizace při
hospodaření v lesích, případně na
pracovištích obdobného charakteru. Do
obsahu předmětu patří také předmětová
cvičení,
věnovaná
procvičování
vybraných činností navazujících na
témata probraná v teoretické výuce. Učivo
nenavazuje na žádný dříve probraný
předmět.
Žáci
mohou
poznatků
z předmětu
využívat
při
studiu
navazujících předmětů specializace.
4.16.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky strojů a zařízení je přispět ke schopnosti žáků rozvážně a
zodpovědně přistupovat k nasazování strojů a mechanizace v rámci plnění hospodářských
úkolů. Tohoto obecného cíle lze dosáhnout tím, že žáci budou umět chápat, hodnotit a mít
environmentální povědomí v konceptu trvalé udržitelnosti v dnešních podmínkách celkové
globalizace. Učivo předmětu stroje a zařízení je důležitou součásti pro navazující předměty
lesní těžba, pěstování lesů, ochrana lesa a lesní stavby, které jsou zařazeny ve vyšších
ročnících studijního oboru.
4.16.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:






dovedl získávat a interpretovat informace ze všech dostupných informačních
zdrojů a kriticky tyto informace hodnotil a používal;
porozuměl základům konstrukce lesnických strojů a zařízení;
pochopil možnosti využití strojů a zařízení v praxi;
prohloubil a rozšířil své vědomosti o technickém světě, který jej obklopuje;
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat.
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4.16.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu stroje a zařízení je součástí výuky druhého ročníku, a to dvě hodiny
teoretické a jedna hodina praktické výuky týdně. Je žákům předkládáno v osmi tematických
celcích a v návazných praktických cvičeních.
V úvodním vstupu do předmětu získávají žáci představu o jeho pojetí, rozsahu a
mezipředmětových překryvech.
V tématickém celku tekutinové mechanismy se žáci okrajově seznámí s principy fungování
hydraulického a pneumatického mechanismu včetně jejich konstrukcí.
V tématickém celku stroje a zařízení pro pěstování a ochranu lesa se žáci seznámí
s mechanizačními prostředky používanými v lesních školkách a při pěstebních a
ochranářských pracích.
Tématický celek stroje a zařízení pro těžbu dřeva představí žákům stroje určené k těžbě
dřeva, tj. motorové pily a harvestory. Žáci se zde seznámí s konstrukcí těchto strojů a
zařízení.
V pátém tématickém celku bude probráno učivo týkající se strojů a zařízení používaných
při soustřeďování dříví.
Následuje tématický celek zabývající se stroji pro odvoz dříví.
V dalším tématickém celku se žáci seznámí s uspořádáním jednoduchého skladu dříví
včetně jeho strojního vybavení.
V závěrečném tématickém celku budou žáci seznámeni se stroji a zařízeními pro stavbu a
údržbu lesních cest.
Předmětová cvičení svým členěním odpovídají teoretické výuce a jsou zaměřena na
jednotlivé tématické celky. Součásti předmětových cvičení je také exkurze na sklad dříví.
4.16.4 Pojetí výuky a metody
Teoretická výuka probíhá převážně v kmenové učebně. V AV učebně probíhá výuka těch
částí tématických celků, kde lze využít multimediální možnosti této učebny. Při
seznamování žáků s novým učivem je nejčastěji využívána metoda řízeného rozhovoru
spojená s názorným vyučováním pomocí didaktických pomůcek a didaktické techniky.
Jako doplňující metody je zejména u zcela nových informací použito vysvětlování a
výkladu. Často je také využito metody problémové diskuse, která napomáhá rozvíjet
názorovou pluralitu ve třídě. Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností
aplikovat poznatky a dovednosti v praxi.
4.16.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou ústního
zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence
žáků. U žáků se hodnotí hloubka porozumění probírané učební látky, schopnost
samostatného a kritického úsudku, schopnost aplikovat technické poznatky a kompetence
v lesnictví, a to přiměřeně věku a schopnostem žáka.
Po seznámení s obsahem a procvičení tématického celku je prověřeno pochopení učiva
formou testu. Dále jsou žáci hodnoceni za frontální projevy, individuální přínosy ve formě
sdělení či jednoduchého referátu při seznamování se s tématikou.

112

Střední lesnická škola v Hranicích

Školní vzdělávací program

4.16.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět stroje a zařízení vytváří a rozvíjí následující
klíčové kompetence a spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:







četli odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení
všemi dostupnými formami
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu
v mluveném i psaném projevu věcně a vědomě správně používali odbornou
terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech, stejně jako
v databázích a grafikonech
uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce
dodržovali zdravý životní styl

V rámci výuky předmětu stroje a zařízení jsou realizována následující průřezová témata:





Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce.

Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu stroje a
zařízení zejména tyto oblasti:






osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda
odpovědnost, tolerance
solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky
cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchovou

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu stroje a zařízení
zejména tyto oblasti:



ekologie a mechanizace
mechanizace a stroje ve vztahu k životnímu prostředí člověka, jejich možný vliv na
ovzduší, klima a půdu

Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu stroje
a zařízení zejména tuto oblast:



využití internetu k dalšímu vzdělávání a kritickému získávání informací
využití multimédií ve vzdělávání

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu stroje a zařízení zejména
tyto oblasti:




žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, kritické vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací
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Tyto oblasti jsou realizovány:



v diskuzích na téma možný vztah mechanizace a strojů v pracovním procesu ve
vztahu k životnímu prostředí
v diskuzích na téma člověk, stroj, životní prostředí, pracovní proces.
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4.16.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák pojmenuje základním pojmy a rozsah
předmětu.
 Žák vysvětlí nezbytnost předmětu pro
studium návazných specializačních
předmětů.
 Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
 Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
 Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
 Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje
z ní opatření pro jejich využívání.















Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje
z ní opatření pro jejich využívání.

Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje
z ní opatření pro jejich využívání.
Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje z ní
opatření pro jejich využívání.
Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.

Tematický celek
Učivo
Úvod do předmětu

Tekutinové mechanismy
 Hydraulické mechanismy
 Princip, rozdělení a hlavní části
hydraulických mechanismů
 Hydraulické obvody otevřené a
uzavřené
 Hydrodynamické a
hydrostatické mechanismy
 Pneumatické mechanismy
 Základní prvky pneumatických
obvodů
STZ pro pěstování a ochranu
lesa
 Mechanizace přípravy půdy
 Mechanizace hnojení
 Mechanizace výsevu semen
lesních dřevin
 Mechanizace školkování
 Mechanizace sklizně sazenic
 Mechanizace zavlažování ve
školkách
 Mechanizace přípravy ploch
pro zalesňování
 Mechanizace zalesňování
 Mechanizace ochrany lesa a
výchovných prací
STZ pro lesní těžbu
 Motorové pily
 Těžební stroje

STZ pro soustřeďování dříví
 UKT
 SLKT
 Vyklizovací navijáky
 Vyvážecí soupravy
 Lanová dopravní zařízení

STZ pro odvoz dříví
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Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje z ní
opatření pro jejich využívání.
Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje
z ní opatření pro jejich využívání.
Žák definuje druh práce, pro který je stroj
nebo zařízení určeno.
Žák vysvětlí složení typických strojů a
zařízení používaných v lesním hospodářství
a popíše funkce jejich hlavních částí.
Žák umí jednoduché stroje obsluhovat a
provádět jejich údržbu.
Žák se orientuje v technické dokumentaci
strojů a technických zařízení a odvozuje
z ní opatření pro jejich využívání.





Školní vzdělávací program
Jízdní soupravy a přípojná
vozidla
Vybavení vozidel a nakládací
zařízení
Konstrukce polopřívěsů

STZ na skladech dříví
 Skládání dříví, vnitroskladová
přeprava dříví
 Zkracovací stroje, manipulační
linky
 Odkorňovací a štípací stroje.

STZ pro lesní stavby
 Stroje na rozpojování a těžbu
hornin
 Stroje na nakládání a
vykládání, dopravu hornin
 Distributory a rozprostírače
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4.17 Motorová vozidla
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

3. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

týdně 2

celkem 64

4.17.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Motorová vozidla je koncipován jako odborný předmět, který se
společně s předmětem Stroje a zařízení podílí na vytváření technické složky odborného
vzdělávání žáků. Jeho úkolem je seznámit žáky s problematikou motorových vozidel. Tento
vyučovací předmět je přirozenou součástí dopravní výchovy.
4.17.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem předmětu Motorová
vozidla je připravit žáky k získání
řidičského průkazu skupiny B, případně T,
C, A (viz. kapitola 1.3. Odborné
kompetence absolventa), které jsou
nezbytnou a přitom dostačující podmínkou
pro obsluhu lesnické mechanizace a řízení
vozidel.
Výuka řízení motorových vozidel probíhá
podle platných předpisů pro získání
řidičského oprávnění skupiny B, T, C, A
(zákon č.247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti řízení
motorových vozidel a zákon č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
4.17.2.1 Stanovené cíle předmětu :
Výuka směřuje k tomu, aby žák:







popsal konstrukci a činnost spalovacích motorů, jednotlivých částí motorových
vozidel, nejdůležitější poruchy a jejich příčiny, a zásady správné údržby
motorových vozidel
byl seznámen s pravidly silničního provozu a dovedl je aplikovat v konkrétních
dopravních situacích
dovedl řídit a ovládat vozidlo při běžném provozu i za ztížených podmínek
orientoval se v zásadách první pomoci v rozsahu vybraných částí základních
zdravotnických znalostí a dokázal podat první pomoc
dokázal provést běžnou údržbu motorových vozidel
rozpoznal jednoduché závady a provedl jejich odstranění

4.17.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu Motorová vozidla je součástí výuky třetího ročníku a to dvě hodiny týdně.
Předmět je rozdělen do čtyř hlavních celků:





Pravidla silničního provozu
Konstrukce a údržba motorového vozidla
Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
Zdravotní příprava.
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Zařazení předmětu Motorová vozidla umožňuje navázat na předmět fyzika a předmět stroje
a zařízení. Poznatky získané v tomto předmětu uplatní žáci v dalších odborných
předmětech a ve výuce praxe.
4.17.4 Pojetí výuky a metody
Výuka teorie probíhá v kmenové učebně za použití audiovizuální techniky a trenažérů. Pro
výuku cvičení, výcvik v údržbě vozidel, zdravotnické přípravy se třída dělí na skupiny.
Praktický výcvik v řízení motorových vozidel se provádí individuálně. Problematika
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i péče o životní prostředí jsou součástí výuky.
4.17.5 Hodnocení
Důraz je kladen na znalost a správnou aplikaci pravidel silničního provozu na pozemních
komunikacích, adekvátní reakci a řešení dopravních situací. Žáci se hodnotí na základě
ústního a písemného zkoušení z technické části a zdravotní přípravy. Znalost pravidel je
hodnocena pomocí zkušebních testů. Tento předmět je zakončen závěrečnou zkouškou
za přítomnosti zkušebního komisaře.
4.17.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuka předmětu motorová vozidla vytváří a rozvíjí následující
klíčové kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:







četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání odborných poznatků různé zdroje informací
pochopili základní principy dodržování bezpečnosti a hygieny práce s motorovými
vozidly

V rámci předmětu motorová vozidla je realizováno průřezové téma Občan v demokratické
společnosti v těchto oblastech:



významu pravidel a zákonů pro fungování společnosti
vliv samostatnosti, tolerance, odpovědnosti a ohleduplnosti v silničním provozu

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu Motorová vozidla
tyto oblasti:




ekologie člověka
životní prostředí člověka
ochrana přírody, prostředí a krajiny.

Tato průřezová témata jsou integrována v celé obsahové náplni předmětu (bezpečná,
ohleduplná a hospodárná jízda, recyklace umělých hmot, výměna olejů a maziv, apod.)
Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje v tomto
předmětu tyto oblasti:




využití palubního počítače
GPS navigace
využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací
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4.17.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 ovládá a dodržuje předpisy o provozu
vozidel na pozemních komunikacích
 rozpozná dopravní značky, světelné signály
a dopravní zařízení
 dokáže odbočování a jízdu křižovatkou












provádí základní údržbu motorového vozidla
ovládá konstrukci motorového vozidla
rozezná základní možné závady a poruchy
motorového vozidla
vyjmenuje povinnou výbavu motorového
vozidla

používá základní ovládací prvky
ovládá úkony před jízdou, během jízdy a po
jízdě
bezpečně ovládá základní a složitější jízdní
úkony
řídí motorové vozidlo skupiny B
dodržuje zásady bezpečné jízdy




ovládá základy první pomoci
dovede poskytnout první pomoc při dopravní
nehodě



správně vypracuje testy z pravidel v daném
rozsahu a v časovém omezení
ovládá konstrukci motorového vozidla
včetně úkonů praktické údržby
dokáže řízení motorového vozidla v rozsahu
závěrečné zkoušky




Tematický celek
Učivo
Pravidla silničního provozu
 ustanovení pravidel silničního
provozu
 dopravní značky a dopravní
zařízení
 řešení dopravních situací
 povinnosti držitele řidičského
průkazu
 podmínky provozu motorových
vozidel
Konstrukce a údržba
motorového vozidla
 traktor, osobní automobil,
nákladní automobil, motocykl
 základní části motorového
vozidla
 motor a jeho příslušenství
 převodové ústrojí
 podvozek
 elektrické zařízení
 kontrola výbava vozidla
Teorie řízení a zásady bezpečné
jízdy
 používání základních
ovládacích prvků
 úkony před jízdou
 základní jízdný úkony
 složitější jízdní úkony
 základní fyzikální zákonitosti
jízdy
 vliv člověka a technického
stavu motorového vozidla na
bezpečnou jízdu
Zdravotnická příprava
 obecné zásady jednání při
dopravní nehodě
 první pomoc při jednotlivých
poraněních
 výbava a použití autolékárničky
Opakování a procvičování
Učiva
 testy z pravidel silničního
provozu
 praktická údržba
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4.18 Myslivost
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník

týdně 2

celkem 64

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

3. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.18.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Myslivost je
koncipován jako povinný odborný
předmět.
Obsahový
okruh
myslivosti vychází z vědomostí a
dovedností
získaných
v
biologické složce ekologického
vzdělávání. Myslivost je předmět
přímo navazující na biologii,
lesnickou zoologii a lesnickou
botaniku a souvisí s předměty
ochrana lesů, pěstování lesů,
lesní stavby, ekonomika lesního
hospodářství a praxe. Žáci
získají hlubší přehled o bionomii
zvěře a seznámí se s péčí o zvěř,
včetně veterinární problematiky
chovu. Nedílnou součástí je
učivo týkající se právních
předpisů v myslivosti, lovectví,
myslivecké
kynologie
a
loveckého střelectví. Zároveň se
řeší problematika myslivosti ve vztahu k životnímu prostředí a související legislativa.
Předmět připraví absolventa školy k možnému výkonu práva myslivosti, dále pro práci ve
funkci mysliveckého hospodáře nebo v orgánech a organizacích řídících myslivost.
4.18.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem předmětu je objasnit a rozvíjet u žáků skutečnost, že myslivost je činnost
ochraňující, zkvalitňující a využívající přírodní bohatství a je nedílnou součástí souboru
hospodářských činností člověka prováděných v přírodě.
Výchovně vzdělávací cíl je charakterizován v níže uvedených tabulkách č. 3 a 4.
4.18.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu Myslivost je součástí výuky třetího ročníku a to v počtu 3(1) hodiny týdně.
Je probíráno v osmi tematických celcích.
Výuka předmětu je převážně teoretická, doplněna předmětovými cvičeními. Předmětová
cvičení navazují na teoretickou výuku, prakticky rozvíjet získané vědomosti nebo
poskytnout praktické představy pro teoretickou výuku.
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Výchovně-vzdělávací cíl zahrnuje podrobný přehled těchto obsahových okruhů učiva:









Význam a tradice české myslivosti, myslivost v zemích EU.
Myslivecká legislativa a předpisy související s myslivostí a jejich aplikace v praxi.
Druhy a konstrukce loveckých zbraní a střeliva. Balistika a zásady bezpečného
zacházení se zbraní. Užívání, údržba a uložení loveckých zbraní, střeliva
a ostatního příslušenství lovecké zbraně.
Výživa zvěře a péče o zvěř s ohledem na její životní projevy a škody působené
zvěří na lesních porostech a zemědělských kulturách. Krmiva pro zvěř, způsoby
jejich předkládání a skladování.
Zásady chovu užitečných druhů zvěře srstnaté a pernaté. Intenzívní chovy zvěře v
oborách a bažantnicích.
Způsoby lovu zvěře, jeho příprava a vedení. Zařízení určená k lovu zvěře. Ošetření
ulovené zvěře a úprava loveckých trofejí.
Vývoj a význam myslivecké kynologie v ČR. Plemena loveckých psů. Zásady
chovu a výcviku loveckých psů. Nejběžnější nemoci loveckých psů.
Veterinární problematika chovu zvěře a nejzávažnější nemoci zvěře srstnaté
a pernaté.

4.18.4 Pojetí a metody výuky
Výuka probíhá v kmenové učebně, audiovizuální učebně, případně v učebně výpočetní
techniky a na školním polesí v honitbě, jakožto účelovém zařízení střední lesnické školy.
Při probírání nového učiva jsou používány metody slovní, a to vysvětlování, výklad,
popisování, rozhovor, diskuze a metody písemných prací, dále jsou používány metody
přímé zkušenosti, a to ilustrace a demonstrace. Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení
jejich schopností aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi. Z tohoto důvodu lze ve
výuce použít aktivizační metody a to metodu her, diskuzní (např. Phillips 66), inscenační a
situační.
Jako prostředek výchovy vedoucí k dodržování myslivecké etiky a tradic české myslivosti
se při výuce hovoří mysliveckou mluvou a v teorii i praktických cvičeních se zdůrazňují
zásady myslivecké morálky a etiky.
4.18.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, co žák umí, co jsem jej
naučil, nikoliv co neumí. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení, alespoň dvakrát za
pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence žáků. U žáků se hodnotí hloubka
porozumění získaných poznatků, schopnost samostatného a kritického úsudku
a schopnost aplikovat poznatky a dovednosti v praxi. Po probrání a procvičení tematického
celku je proveřeno pochopení učiva formou testu.
4.18.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí
Kromě níže uvedených výchovně-vzdělávacích cílů výuky myslivost vytváří a rozvíjí
následující klíčové kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něj výstižná sdělení,
zdokonalili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky
a názory,
v mluvených i psaných projevech věcně a správně používali odbornou
termonologii,
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech,
dovedli využívat k získání poznatků různé zdroje informací,
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností
a důsledným dodržováním bezpečnosti práce,
dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace, diskutovat o nich
a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení,
dodržovali zdravý životní styl.
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4.18.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – teoretická výuka
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 obhájí na základě objektivních skutečností
myslivost jako sociokulturní jev, vysvětlí
celospolečenský přínos myslivosti a její
vztah k EVVO;
 vyjádří vlastními slovy problematiku vývoje
myslivosti v naší zemi;
 vysvětlí a aplikuje myslivecké zvyky
a tradice a to vše za použití myslivecké
mluvy;
 specifikuje rozdílné pojetí myslivosti
v různých zemích a lidských kulturách.
Žák:
 objasní pojmy myslivost, zvěř, nehonební
pozemek, honební pozemek, souvislý
honební pozemek, právo myslivosti, obora,
honitba, bažantnice, jakostní třída honitby,
držitel honitby, uživatel honitby, vlastník
honebního pozemku, minimální, normovaný
a cílový stav zvěře;
 zhodnotí a posoudí problematiku chovu
a zušlechťování zvěře, ochrany myslivosti
a zlepšování životních podmínek zvěře;
 specifikuje skutečnosti související
s ustanovením, zrušením ustanovení,
oprávněními a povinnostmi myslivecké
stráže a mysliveckého hospodáře;
 vysvětlí problematiku tvorby a využití
honiteb;
 vypracuje plány mysliveckého hospodaření
v honitbě a vede mysliveckou evidenci
a statistiku;
 prokáže znalosti v povoleních lovu
ve zvláštních případech;
 rozlišuje doby lovu a jeho podmínky;
 formuluje vlastními slovy zakázané způsoby
lovu;
 specifikuje skutečnosti související
se získáním a odebráním povolenky k lovu,
loveckého lístku a povinného pojištění;
 objasní způsoby kontroly a zužitkování
ulovené zvěře;
 popíše právní problematiku týkající se škody
způsobené užíváním honitby, zvěří a na
zvěři;
 identifikuje orgány státní správy myslivosti,
jejich působnost a možné sankce, hrozící
při výkonu práva myslivosti;
 popíše problematiku ochrany volně žijících
živočichů, vycházející ze zákona na ochranu
přírody a krajiny a jeho prováděcích
předpisů;
 aplikuje ustanovení zákona o veterinární
péči a jeho prováděcích předpisů, týkajících

Tematický celek
Učivo
1. Úvod do předmětu
 obsah a význam předmětu
 historie myslivosti v ČR
 myslivost v zemích EU

2. Právní předpisy v myslivosti
 Zákon č. 449/2001 Sb.,
o myslivosti v platném znění
a jeho prováděcí předpisy
 vybrané části zákonů
na ochranu přírody a krajiny
a o veterinární péči v platném
znění
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se správného postupu lovce bezprostředně
po ulovení zvěře a následného uvolnění
zvěřiny do oběhu, dále se seznámí s
postupem při nalezení kadáveru uhynulé
zvěře v honitbě.
Žák:
 shrne obecnou historii a vývoj loveckých
zbraní;
 objasní rozdělení zbraní;
 vysvětlí složení a specifické rozdíly
jednotlivých druhů loveckých palných
zbraní;
 objasní rozdělení a označení střeliva
používaného pro jednotlivé druhy loveckých
palných zbraní;
 vysvětlí základní informace týkající
 se balistiky brokové a kulové střely
 s ohledem na její energiii, vliv
atmosférických podmínek, druh a chování
lovené zvěře;
 vysvětlí teoreticky povinnosti a zásady
při bezpečném zacházení s loveckou palnou
zbraní na střelnici i při lovu v honitbě;
 ošetří lovecké palné zbraně a ostatní
příslušenství při jejich užívání a uložení;
 popíše základy nastřelení lovecké zbraně
kulové;
 charakterizuje povinnosti při držení, nošení,
převážení, zabezpečení a používání
loveckých palných zbraní vyplývající
ze zákona o střelných zbraních a střelivu
v platném znění a jeho prováděcích
předpisů.
Žák:
 specifikuje výživu zvěře jako důležitý činitel,
který zajišťuje zdraví, plodnost, kvalitu, růst
a vývoj zvěře;
 rozšíří své znalosti z předmětu lesnická
zoologie týkající se způsobů přijímání
potravy u hlavních druhů užitečné zvěře
srstnaté, a to s ohledem na její pastevní
cykly, a u hlavních druhů užitečné zvěře
pernaté;
 objasní zásady přikrmování a ochrany zvěře
v době nouze;
 popíše a posoudí možnosti zvyšování
uživnosti honitby jako jedné z povinností
uživatele honitby vyplývající ze zákona
o myslivosti;
 porovná možnosti čerpání dotačních titulů
v daném roce za účelem zvyšování
úživnosti honitby;
 objasní rozdělení krmiv a jejich význam pro
jednotlivé druhy zvěře;
 popíše rozdíl u pojmů krmná norma, krmná
dávka a škrobová jednotka;
 charakterizuje možnosti skladování krmiv při
zachování jejich kvality;

Školní vzdělávací program

3. Lovecké střelectví
 historie a vývoj loveckých
zbraní
 lovecké zbraně brokové,
kulové, kombinované
 lovecké střelivo
 balistika, teoretické základy
střelby
 - zásady zacházení se zbraní,
nastřelení lovecké zbraně
kulové

4. Výživa zvěře
 příjímání potravy, pastevní
cykly
 problematika úživnosti honiteb
 krmiva pro zvěř a jejich
skladování
 technika přikrmování zvěře
 prevence škod působených
zvěří na lesních porostech
a zemědělských kulturách

123

Střední lesnická škola v Hranicích

Školní vzdělávací program



rozlišuje přikrmovací zařízení na objemové,
jadrné a dužnaté krmivo pro zvěř spárkatou
a myslivecká zařízení pro předkládání soli,
dále rozlišuje přikrmovací zařízení pro zaječí
a bažantí zvěř a pro kachny;
 objasní nutnost vyčištění a dezinfekce
přikrmovacích zařízení na jaře včetně
asanace okolí lizů a solisek;
 vysvětlí klady a zápory v umisťování
přikrmovacích zařízení v lesních porostech
ve vztahu k věkové, druhové a prostorové
skladbě porostů a na zemědělských
kulturách;
 charakterizuje a posoudí možnosti prevence
proti škodám působených zvěří na lesních
porostech a zemědělských kulturách
v honitbách a uvede klady
 a zápory přezimovacích obůrek zajišťujících
zimní péči o spárkatou zvěř.
Žák:
 naváže v problematice chovu zvěře na své
znalosti z předmětu lesnická zoologie
týkající se bionomie hlavních druhů užitečné
zvěře srstnaté a pernaté a popíše bionomii
těchto druhů lovné zvěře;
 charakterizuje obecné zásady k dosažení
chovného cíle u užitečné zvěře srstnaté
a pernaté;
 rozlišuje věkovou a sociální skladbu, věkové
třídy, poměr pohlaví a koeficient očekáváné
produkce u hlavních druhů zvěře spárkaté;
 rozlišuje poměr pohlaví a koeficient
očekávané produkce u hlavních druhů
užitečné zvěře srstnaté a pernaté;
 respektuje chovatelské zásady při výkonu
průběrného odstřelu zvěře spárkaté;
 analyzuje možnosti vymezení oblastí
pro chov zvěře a naše a zahraniční
zkušenosti související s touto
problematikou;
 popíše chov u hlavních druhů užitečné
zvěře srstnaté a pernaté, vysvětlí jeho
zásady, způsoby a veterinární problematiku;
 vysvětlí základní problematiku oborního
chovu zvěře, legislativní podmínky zřízení
obory a rozlišuje zařízení obory;
 charakterizuje vedení, zootechniku
a veterinární problematiku intenzivních
chovů zvěře;
 popíše možnosti zvyšování úživnosti
v oborách a možnosti ochrany lesních
porostů, a to vše s ohledem na minimalizaci
škod působených zvěří v intenzivních
chovech;
 vyjádří vlasními slovy přírodní a legislativní
podmínky pro zřízení bažantnice a rozlišuje
zařízení bažantnice;

5. Chov zvěře
 chov užitečné zvěře srstnaté
a pernaté v honitbách
 oborní chovy zvěře
 bažantnice
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- charakterizuje vedení, zootechniku
a veterinární problematiku intenzivního
chovu bažantí zvěře.
Žák:
 charakterizuje povolené způsoby lovu zvěře
jako humální a nezbytnou součást výkonu
práva myslivosti úzce související s chovem i
ochranou zvěře a přírody;
 posoudí obecná pravidly lovu zvěře
obsažená v mysliveckém řádu ČMMJ;
 určí druh, věk, pohlaví, zdravotní stav
a chovatelskou hodnotu pozorované zvěře;
 odhadne přítomnost dané zvěře v honitbě
podle různých pobytových známek;
 rozdělí a popíše osamělé a společné lovy
spárkaté zvěře odstřelem;
 rozlišuje myslivecká zařízení určená
k pozorování a lovu spárkaté zvěře;
 rozdělí a popíše společné lovy drobné zvěře
odstřelem a uvede možnosti individuálního
lovu drobné zvěře odstřelem;
 rozlišuje myslivecká zařízení určená
k pozorování a lovu drobné zvěře;
 posoudí zvláštní způsoby lovu zvěře
(norování, sokolnictví, fretkování);
 rozdělí a popíše lovy spárkaté a drobné
zvěře odchytem za použití různých zařízení
 určených k odchytu zvěře;
 posoudí problematiku lovu a způsoby lovu
dravé zvěře a zvířat myslivosti škodících;
 rozlišuje myslivecká zařízení určená
k pozorování a lovu dravé zvěře a zvířat
myslivosti škodících;
 rozpozná značení zvěře po ráně a umí
vysvětlit rozdíl mezi dosledem
a dohledávkou zvěře;
 objasní teoreticky praktické zásady
vyvrhování, vyháčkování, vymačkání zvěře,
ošetření zvěřiny a nakládání s ní, a to vše
v souladu s veterinárními předpisy;
 - popíše teoreticky praktické zásady
preparace a hodnocení loveckých trofejí.
Žák:
 charakterizuje vlastními slovy vývoj
a význam loveckých psů, minulou
a současnou organizaci kynologie v ČR;
 posoudí chovatelský a zápisní řád ČMKU a
pozná průkaz původu loveckého psa;
 výjmenuje hlavní skupiny loveckých psů;
 pozná a pojmenuje typická plemena
zástupců hlavních skupin loveckých psů
 zařadí psa do systematiky;
 popíše kostru psa;
 charakterizuje vývoj a rozmnožování
(tj. hárání, krytí, březost, porod) psa;
 vysvětlí obecné zásady péče o loveckého
psa (tj. umístění, výživu a ošetřování psa,
odchov štěňat, prodej a nákup psa);

6. Lovectví
 etika lovu, myslivecký řád
ČMMJ
 lovecké stopařství
 způsoby lovu zvěře spárkaté
 způsoby lovu zvěře drobné
 zvláštní způsoby lovu
 odchyt zvěře
 lov dravé zvěře a zvířat
myslivosti škodících
 ošetření ulovené zvěře,
veterinární předpisy ČR a EU
 úprava loveckých trofejí

7. Myslivecká kynologie
 vývoj a význam kynologie,
organizace kynologie v ČR
 legislativní povinnosti majitelů a
chovatelů loveckých psů
 plemena loveckých psů
 biologie psů
 péče o psa
 výchova a výcvik loveckého
psa
 exteriér a výstavy psů
 - nemoci psů
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vysvětlí rozdíl mezi výchovou a výcvikem
loveckého psa;
 uvede pomůcky a povely používané
při výcviku loveckého psa;
 objasní obecné podmínky o výcviku psa
v poslušnosti a výcviku psa v honitbě;
 vysvětlí problematiku svodů psů loveckých
plemen;
 charakterizuje jednotlivé druhy zkoušek
lovecké upotřebitelnosti, podmínky účasti
na nich, klasifikaci a vlastní loveckou
upotřebitelnost u jednotlivých skupin
loveckých psů po jejich absolvování;
 vysvětlí problematiku výstav psů
a hodnocení psů na nich;
 vlastními slovy popíše vady exteriéru psa
 (tj. vady chrupu, na hlavě, postavy, končetin
 a srsti);
 - rozlišuje a charakterizuje nejběžnější
nakažlivé, přenosné, infekční, parazitární
a nenakažlivé nemoci psů včetně prevence
a léčby u jednotlivých druhů nemocí.
Žák:
 uplatní ve věci prevence a povinností
uživatelů honiteb před nebo po vzniku
nemoci zvěře své znalosti z tematického
celku právní normy v myslivosti a chov
zvěře a zároveň si tyto znalosti rozšíří;
 - rozlišuje a charakterizuje nejzávažnější
nemoci zvěře srstnaté a pernaté,
u kterých specifikuje patogena, popíše
klinické nebo patologicko anatomické
příznaky a určí možný způsob léčby v chovu
zvěře.

8. Veterinární problematika
chovů zvěře
 prevence, povinnosti uživatele
honitby
 nejzávažnější nemoci zvěře
srstnaté a pernaté

4.18.8 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání – předmětové cvičení
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 prokáže praktické dovednosti
při bezpečném zacházení s loveckou palnou
zbraní na střelnici;
 ošetří lovecké palné zbraně a ostatní
příslušenství při jejich užívání na střelnici;
 získá po složení teoretické a praktické části
zkoušky odborné způsobilosti zbrojní průkaz
kategorie odpovídající jeho věku.
Žák:
 aplikuje praktické zásady preparace a
hodnocení loveckých trofejí jako výsledek
cíleného chovu zvěře;
 umí za pomocí praktických pomůcek
(tj. trofejí, shozů, spodních čelistí, vycpanin)
 odhadnout věk ulovené zvěře.
Žák:
 stanoví jakostní třídu honitby, minimální
a normované stavy zvěře, poměr pohlaví,
koeficient očekávané produkce a věkovou
skladbu zvěře;

Tematický celek
Učivo
Lovecké střelectví

Chov a lov zvěře

Myslivecké plánování a statistika
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vypracuje plány mysliveckého hospodaření
v honitbě;
 vede mysliveckou evidenci a statistiku
týkající se hospodaření v honitbě.
Žák:
 - se zúčastní společného lovu na drobnou
zvěř a posoudí lov zvěře jako nezbytnou
součást výkonu práva myslivosti úzce
související s chovem i ochranou zvěře
a přírody.
Žák:
 - provede praktické sčítání zvěře v honitbě
a výsledná čísla použije k procvičení
vypracování plánů mysliveckého
hospodaření v honitbě.

Lovectví

Péče o zvěř
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4.19 Lesní stavby
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

4. ročník

týdně 2

celkem 64

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
4.19.1 Pojetí vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Lesní stavby je koncipován jako povinný odborný předmět. Obsahový
okruh předmětu vychází z vědomostí a dovedností získaných ve fyzikální složce
přírodovědného vzdělávání. Lesní stavby je předmět přímo navazující na přípravné
předměty nižších ročníků (matematika, fyzika, chemie a nauka o lesním prostředí, stroje a
zařízení) a úzce souvisí s odbornými předměty jako je hospodářská úprava lesů, lesní
těžba, ochrana lesů, pěstování lesů a ekonomika v LH.
4.19.2 Obecný cíl předmětu
Předmět lesní stavby poskytuje žákům základní poznatky o problematice lesních staveb
souvisejících s lesním hospodářstvím. Součástí předmětu je i měřictví jako základ činnosti
spojenými s projektováním, budováním a údržbou lesních staveb.
4.19.3 Charakteristika učiva
Obsah předmětu Lesní stavby je součástí výuky čtvrtého ročníku a to v počtu 3(1) hodiny
týdně. Učivo je rozvrženo do šesti tematických celků. Výuka předmětu je převážně
teoretická, doplněna praktickými cvičeními. Praktická cvičení by měla navazovat na
teoretickou výuku, prakticky rozvíjet získané vědomosti nebo poskytnout praktické
představy pro teoretickou výuku.
Výchovně-vzdělávací cíl zahrnuje podrobný přehled těchto obsahových okruhů učiva:






Základní pojmy, související právní normy, dokumentace.
Rozdělení, trasování, projektování a výstavba lesních cest.
Stavební materiály, technologie a údržba staveb v lesním hospodářství.
Úprava vodních toků a nádrží, odvodňování půdy a závlahové zařízení.
Vliv lesních staveb na životní prostředí.

Celým předmětem lesní stavby se prolínají základy měřičství jako podklad pro veškerou
stavební činnost.
4.19.4 Pojetí a metody výuky
Předmět lesní stavby se zaměřuje na rozšíření lesnicky orientovaných odborných poznatků
žáků na oblasti pozemního, dopravního a vodního stavitelství s aplikacemi, se kterými se
budou při výstavbě a zejména údržbě staveb z těchto oborů při výkonu činností v lesním
provozu setkávat.
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Účelem vyučování je poskytnout přehledné základní informace. Zvláštní pozornost je
věnována lesním cestám, údržbě lesní dopravní sítě, zásadám protierozní ochrany půdy,
technickým a biologickým opatřením při úpravě vodních toků.
Veškerá stavební činnost musí sledovat cíle tvorby a ochrany životního prostředí, estetiky
lesa a ekologie.
Výuka probíhá v kmenové učebně, audiovizuální učebně, případně v učebně výpočetní
techniky a na školním polesí, jakožto účelovém zařízení střední lesnické školy.
Při probírání nového učiva jsou používány metody slovní, a to vysvětlování, výklad,
popisování, rozhovor, diskuze a metody písemných prací, dále jsou používány metody
přímé zkušenosti, a to ilustrace a demonstrace. Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení
jejich schopností aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi.
V předmětových cvičeních je třeba uplatňovat jak samostatnou tak i týmovou práci žáků při
dodržování závazných technologických postupů a BOZP.
4.19.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, co žák umí, co jsem jej
naučil, nikoliv co neumí. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení, alespoň dvakrát za
pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence žáků. U žáků se hodnotí hloubka
porozumění získaných poznatků, schopnost samostatného a kritického úsudku
a schopnost aplikovat poznatky a dovednosti v praxi. Po probrání a procvičení tematického
celku je prověřeno pochopení učiva formou testu.
4.19.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě níže uvedených výchovně-vzdělávacích cílů výuky lesních staveb vytváří a rozvíjí
následující klíčové kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:










použili základní poznatky s lesních staveb a měřictví v lesním hospodářství,
četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něj výstižná sdělení,
zdokonalili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky
a názory,
v mluvených i psaných projevech věcně a správně používali odbornou terminologii,
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech,
dovedli využívat k získání poznatků různé zdroje informací,
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností
a důsledným dodržováním bezpečnosti práce,
dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace, diskutovat o nich
a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení,
dodržovali zdravý životní styl.
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4.19.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 objasní základní pojmy;
 aplikuje problematiku právních předpisů
souvisejících s lesními stavbami;
 se orientuje v technické dokumentaci
lesních staveb, strojů a technických zařízení
a odvozuje z ní opatření pro jejich využívání.
Žák:
 měří v terénu délky, výšky, převýšení a
sklon terénu jednoduchými pomůckami;
 objasní obecný princip zobrazování
předmětů ve zmenšeném měřítku na plánu
a analogicky zobrazované části zemského
povrchu na plánu, mapě a leteckém snímku;
 čte plány, katastrální a lesnické mapy a
letecké snímky a orientuje se podle nich v
terénu;
 určí polohu pomocí GPS;
 dodržuje zásady ochrany stabilizovaných
geodetických bodů v terénu;
 vysvětlí význam katastru nemovitostí.
Žák:
 charakterizuje konstrukční, stavební a
provozní materiály používané při budování
lesních cest;
 používá rozdělení a názvosloví lesních cest;
 charakterizuje parametry lesních cest;
 aplikuje správné zásady projektování,
výstavby, údržby lesních cest a objektů na
lesních cestách v závislosti na technologii
jejich výstavby.
Žák:
 charakterizuje základní vlastnosti a popíše
možnosti použití různých druhů materiálů;
 charakterizuje lesnické pozemní stavby;
 navrhuje stavební údržbu drobných staveb;
 vyhotovuje jednoduché plány podle
zaměření skutečnosti a vytyčuje v terénu
podle plánu.
Žák:
 charakterizuje základní vlastnosti a popíše
možnosti použití různých druhů materiálů;
 charakterizuje vodohospodářské stavby a
navrhuje jejich údržbu.
Žák:
 aplikuje zásady a principy umisťování a
výstavby objektů s důrazem na tvorbu a
ochranu životního prostředí, estetiku lesa a
ekologii;
 zhodnotí vliv jednotlivých lesních staveb na
životní prostředí.

Tematický celek
Učivo
Úvod
 základní pojmy
 právní předpisy
 dokumentace staveb

Měřictví
 měření v terénu
 plán, mapa a letecký snímek
krajiny
 polohopisné a výškopisné
geodetické měření
 určení polohy pomocí GPS
 vytyčování přímek, kolmic,
směrových a výškových
oblouků
 jednoduché měřické úlohy
 přístroje a pomůcky
 katastr nemovitostí
Lesní cesty
 rozdělení, názvosloví a
parametry lesních cest
 konstrukční, stavební a
provozní materiály používané
při budování lesních cest
 projektování, výstavba, údržba
a opravy lesních cest
Pozemní stavby
 konstrukční, stavební a
provozní materiály
 lesnické stavby a jejich údržba
 technická dokumentace
 vytyčování drobných staveb
Vodohospodářské stavby
 konstrukční, stavební a
provozní materiály
 základní vodohospodářské
stavby a jejich údržba
Komunikace a stavby jako
součást ŽP
 zásady a principy umístění a
výstavby objektů sloužících
lesnímu
 hospodářství
 posouzení vlivu lesních staveb
na životní prostředí
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4.20 Pěstování lesů
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

týdně 1
týdně 2

celkem 32
celkem 64

týdně 3

celkem 96

4.20.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět pěstování lesů je koncipován jako odborný předmět. Navazuje na celou
řadu přípravných předmětů z prvního a druhého ročníku studia (biologie, botanika, nauka
o lesním prostředí) a dále je rozvíjí s ohledem na potřeby dalších odborných předmětů
(lesní těžba, ochrana lesů, ekonomika).
4.20.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky pěstování lesů
je přiblížit zodpovědně a uvážlivě
vhodné způsoby, metody a postupy
v semenářství,
školkařství,
při
zakládání, výchově a obnově lesních
porostů s cílem dosáhnout trvalé a
maximální produkce dřevní hmoty při
zachování
všech
funkcí
lesa
s ohledem na ekonomiku lesního
hospodářství.
Vést
žáky
k environmentálnímu vědomí se
zaměřením na trvale udržitelný rozvoj
lesa s maximálním důrazem na
přírodě blízké hospodaření.
4.20.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu pěstování lesů je součástí výuky třetího a čtvrtého ročníku v rozsahu dvou
hodin týdně. K tomu jsou předmětová cvičení v rozsahu u třetího ročníku 1 hodina týdně,
u čtvrtého ročníku 2 hodiny týdně soustředěny do čtyř hodinových bloků.
Je probíráno v deseti tematických celcích (5 třetí ročník, 5 čtvrtý ročník).
Tematický celek význam lesa seznamuje žáky s významem lesa,
pěstování lesů, lesním porostem a jeho skladbou.

pojmem a náplní

Tematický celek lesní semenářství vysvětluje úkoly lesního semenářství a předpoklady
pro sběr plodů a semen, o založených semenných porostech, zakládání sadů a
provenienčních ploch, plodnost lesních dřevin, sběr, přejímku ,ošetřování a přepravu
reprodukčního materiálu lesních dřevin, luštění šišek a zpracování plodů a semen ,
uskladňování a zjišťování jakosti lesního osiva.
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Tematický celek lesní školkařství pojednává o současném stavu a perspektivách lesního
školkařství, zakládání a provozní vybavenosti lesních školek, péči o výsevy semenáčků a
sazenic, sklizni sadebního materiálu, organizaci a řízení školkařského provozu.
Tematický celek umělá obnova lesa a zakládání lesních porostů se zabývá základní pojmy
a hodnocením umělé obnovy, přípravou ploch a půdy k zalesňování včetně technologie a
techniky,zalesňováním zvláštních typů holin, péčí o kultury a nárosty, plánováním, evidencí
a kontrolou zalesňovacích prací.
Tematický celek výchova lesních porostů probírá porostní výchovu, techniku umělého
výběru, výchovu nárostů, výchovu mlazin a tyčkovin, výchovu tyčovin a kmenovin včetně
plánování.
Tematický celek obnova lesních porostů řeší základní předpoklady zdárné obnovy,
hospodářské způsoby a druhy obnovných sečí, vliv obnovných sečí na růst kultur a nárostů
a hodnotí přirozenou a umělou obnovu porostů.
Tematický celek zvyšování produkce lesa informuje současných možnostech ovlivňování
produkce lesa a zavádění produktivních odrůd. Dále se zabývá hnojením lesních porostů,
úpravou vodního režimu lesních půd, pěstováním rychle rostoucích dřevin, přeměnami a
převody porostů a přírůstným hospodářstvím.
Tematický celek pěstební technika dle složení lesních porostů a přírodních podmínek je
nejobsáhlejší a aplikuje dřívější poznatky a lesnickou typologii v praktické využití
v pěstební technice dle jednotlivých dřevin a jejich směsí.
Tematický celek pěstební technika v lesích ochranných a lesích zvláštního určení
zdůrazňuje náročnost pěstování v těchto lesích a řeší les a stromy jako krajinotvorný prvek
s důrazem na estetiku a ekologii.
4.20.4 Pojetí a metody výuky
Výuka probíhá v kmenové učebně, podle potřeby v AV. Při výuce nového učiva jsou
použity metody vysvětlování, výkladu, příkladu, metoda řízeného rozhovoru spojená
s názorným vyučováním pomocí didaktických pomůcek a didaktické techniky. Často se
také používá metoda problémová a diskuse, která napomáhá rozvíjet názorovou pluralitu
ve třídě. Tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností zavádět teoretické
poznatky do praxe se prohlubuje a ověřuje formou praktických cvičení v lese na školním
polesí. K pochopení a řešení náročnějších a složitějších pěstebních problémů se používají
formy exkurzí do konkrétních lokalit.
4.20.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, co žák umí, co jsem ho
naučil, nikoliv co neumí. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za
pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence žáků. U žáka se hodnotí hloubka
porozumění základním pěstebním problémům, schopnost samostatného a kritického
úsudku, schopnost aplikovat pěstební poznatky a kompetence v lesnictví.
Po probrání a procvičení tematického celku je proveřeno pochopení učiva formou testu
nebo malé písemné práce. Dále jsou žáci hodnoceni za vypracování protokolu ze
zadaného praktického úkolu.
4.20.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuky pěstování lesů vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:



četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
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v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou termonologiiuměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v mapách, tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání pěstebních poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné pěstební úkoly, diskutovat o nich a spolupracovat
s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

Předmětem pěstování lesů procházejí dvě průřezová témata „Trvale udržitelné
hospodaření v lesích“ a „Člověk a životní prostředí“.
Obsah průřezového tématu „Trvale udržitelné hospodaření v lesích“ tvoří tyto oblasti :






zajišťování nepřetržitého plnění všech požadovaných funkcí lesa,
zajišťování trvalé a dlouhodobé přípravy stanoviště, druhově, věkově a geneticky
vhodných lesních porostů k přirozené obnově,
preferování biologických způsobů meliorací za pomocí melioračních dřevin,
zvyšování podílu využívání genových zdrojů původních kvalitních dřevin v obnově
lesa, přednostně přirozenou obnovou,
udržování a zvyšování biodiverzity lesů podporou druhové rozmanitosti, tvorbou
smíšených lesů, zvyšování podílu ohrožených druhů lesních dřevin a ponechání
všech neškodících druhů lesních dřevin v porostech,

Obsah průřezového tématu „Člověk a životní prostředí“:





vytváření podmínek pro ochranu biotopů chráněných či jinak cenných rostlin a
živočichů a ochranu zvláštních biotopů (např. mokřady, rašeliniště),
podporování a ochrana populace ptáků vytvářením vhodných hnízdních podmínek
aktivním vyhledáváním a ponecháváním doupných stromů,
snižování podílu ekologicky nešetrných přípravků a materiálů v lesích,
ochrana životního prostředí člověka.

4.20.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí význam lesa
 se orientuje v historickém vývoji pěstování
lesů a lesním zákonodárství
 určí druhovou, věkovou, prostorovou a
hospodářskou skladbu
 dodržuje zásady ochrany genofondu lesních
dřevin;
 vysvětlí postup při sběru, ošetřování,
dopravě, uskladňování a luštění šišek, plodů
a semen lesních dřevin;
 objasní principy používání a přenosu
reprodukčního materiálu v rámci přírodních
lesních oblastí;
 zdůvodní zásady šlechtění lesních dřevin

Tematický celek
Učivo
Význam lesa
 pojem a náplň pěstování lesů
 lesní porost a jeho skladba

Lesní semenářství
 genofond lesních dřevin a jeho
ochrana aplikace zásad
nakládání s biologickými
objekty na osivo a sazenice
lesních dřevin
 zdroje reprodukčního materiálu
 šlechtění lesních dřevin
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volí optimální agrotechnické lhůty, včetně
přípravy půdy ve školkách;
používá vhodné technologické a pracovní
postupy pěstování semenáčků a výsadby
schopných sazenic, poloodrostků a odrostků
lesních dřevin,
objasní pěstování řízků a explantátových
výpěstků,
aplikuje poznatky z biologie při ošetřování,
vyzvedávání, třídění, balení a dopravě
semenáčků a sazenic;
zpracuje evidenci a potvrzení o původu
reprodukčního materiálu;
vypracuje žádost o vystavení průvodního
listu sazenic lesních dřevin;
objasní základními pojmy a legislativu
zhodnotí výhody a nevýhody umělé obnovy
vysvětlí způsoby přípravy ploch a půdy
k zalesňování
aplikuje vhodnou technologii a techniku při
zalesňování
navrhne postupy při zalesňování zvláštních
typů holin
aplikuje základy péče o kultury a nárosty
používá principy plánování zalesňovacích
prací včetně evidence a organizace
vypracuje návrh zalesňování včetně
nákladů;
objasní stručný historický vývoj a cíle
porostní výchovy
objasní princip výchovy lesních porostů
předcházením přírodního výběru výběrem
umělým a technologické přípravy porostů;
volí diferencovanou techniku výchovy
lesních porostů podle jejich složení a
přírodních podmínek;
určí skladbu porostu a jeho genetickou
kvalitu;
uplatňuje při rozhodování doporučení či
předpisy pro péči o kultury a nárosty,
výchovu mlazin a tyčkovin, tyčovin a
kmenovin;
zdůvodní použití vyvětvování ve výchově
aplikuje druhový, zdravotní, negativní a
pozitivní výběr a jeho intenzitu při výchově
lesních porostů přiměřeně jejich kvalitě a
věku;
zná základy plánování porostní výchovy a
umí je prakticky aplikovat

Školní vzdělávací program

Lesní školkařtví
 zpracování a hnojení půdy
 výsevy, pěstování a
vyzvedávání semenáčků
 pěstování výsadby schopných
sazenic
 vegetativní množení lesních
dřevin
 vyzvedávání, třídění, balení a
doprava semenáčků a sazenic
 evidence reprodukčního
materiálu

Umělá obnova lesa a zakládání
lesních porostů
 základní pojmy, legislativa
 hodnocení umělé, přirozené a
kombinované obnovy
 příprava ploch a půdy
k zalesňování
 technologie a technika
zalesňování
 zalesňování zvláštních typů
holin
 péče o kultury a nárosty
 plánování, evidence a kontrola
zalesňovacích prací
Výchova lesních porostů
 úvod do porostní výchovy
 výchova nárostů, mlazin,
tyčkovin a tyčovin
 technologická příprava porostů
 diferencovaná pěstební
technika
 druhy výběru při výchově
lesních porostů
 plánování porostní výchovy

Rezerva
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 uplatňuje výchovu mlazin a tyčkovin, tyčovin
a kmenovin v porostech;
 posoudí vhodný obnovovaný porost, délku
obnovní doby, rozčleňování porostů,
obnovní postup, příznivé prostředí, obnovní
způsob;
 vysvětlí zásady, volí správně technologické
 a pracovní postupy zalesňování nelesních
 půd;
 posuzuje předpoklady pro použití přirozené
 či umělé obnovy mýtně zralých lesních
 porostů;
 uplatňuje při rozhodování doporučení či
 předpisy pro holosečný, násečný, podrostní
 a výběrný způsob obnovy;
 aplikuje doporučené zásady při započetí,
 rozvíjení a dokončení obnovy lesních
 porostů;
 posuzuje obnovní postupy a způsoby
s ohledem na stanoviště a ekologické
nároky obnovovaných dřevin
 objasní principy zvyšování produkce lesních
porostů, šlechtění a introdukce lesních
dřevin, využití biotechnologií v LH,
přírůstného hospodářství, přeměn a převodů
lesních porostů
 zná základní pěstební postupy u
rychlerostoucích dřevin;
 vysvětlí použitelné způsoby biologických a
technických meliorací lesních porostů a
hnojení;
 aplikuje lesnickou typologii a typologický
systém ČR v předmětu pěstování lesů;
 volí diferencovanou pěstební techniku
lesních porostů podle jejich složení a
přírodních podmínek;








aplikuje zásady a doporučené postupy pro
obnovu a výchovu lesních porostů
přiměřeně specifickým podmínkám;
vysvětlí úlohu introdukovaných dřevin
v přírodě;
zdůvodní důležitost a možnosti využití
estetiky lesa a lesních dřevin;

Tematický celek
Učivo
Výchova lesních porostů
Obnova lesních porostů
 základní předpoklady zdárné
obnovy
 zalesňování nelesních půd
 přirozená, umělá a
kombinovaná
 způsoby obnovy, legislativa
 vliv obnovních sečí na růst
kultur a nárostů

Zvyšování produkce lesa
 zvyšování produkce lesa
 pěstování rychlerostoucích
dřevin
 odvodňování a hnojení půdy

Pěstební technika dle složení
lesních porostů a přírodních
podmínek
 lesnická typologie
 diferencovaná pěstební
technika lesních porostů
Pěstební technika v lesích
ochranných a zvláštního určení
 postupy pro obnovu a výchovu
lesních porostů
 introdukované dřeviny
 estetika lesa a lesních dřevin
Rezerva
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4.21 Lesní těžba
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.21.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Podstatu předmětu tvoří učivo utvářející technické povědomí žáků a patřící k pilířům
odborného lesnického vzdělání. Učivo směřuje k praktickému využití poznatků a získaných
informací při hospodaření v lesích, případně na pracovištích obdobného charakteru. Do
obsahu předmětu patří také předmětová cvičení, věnovaná procvičování vybraných
činností navazujících na témata probraná v teoretické výuce. Učivo navazuje na již dříve
probrané předměty, a to stroje a zařízení, biologie, hospodářská úprava lesa, pěstování
lesa, ekonomika a ochrana lesa.
4.21.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky předmětu lesní těžba je přispět ke schopnosti žáků rozvážně a
zodpovědně přistupovat k plnění hospodářských úkolů v LH. Tohoto obecného cíle lze
dosáhnout tím, že žáci budou umět chápat, hodnotit a mít environmentální povědomí
v konceptu trvalé udržitelnosti v dnešních podmínkách celkové globalizace.
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4.21.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:






dovedl získávat a interpretovat informace ze všech dostupných informačních
zdrojů a kriticky tyto informace hodnotil a používal;
porozuměl základům lesní těžby
pochopil možnosti využití lesní těžby v praxi;
prohloubil a rozšířil své vědomosti o technickém světě, který jej obklopuje;
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat.

4.21.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu lesní těžba je součástí výuky
třetího a čtvrtého ročníku, a to dvě hodiny
teoretické výuky a jedna hodina předmětového
cvičení týdně. Učivo je žákům předkládáno ve
třetím ročníku ve čtyřech tématických celcích a ve
čtvrtém ročníku v osmi tématických celcích a
v návazných předmětových cvičeních.
V úvodním vstupu do předmětu získávají žáci
představu
o
jeho
pojetí,
rozsahu
a
mezipředmětových překryvech.
V tematickém celku těžebně-výrobní proces se
žák seznámí s technikou práce při těžbě dříví
včetně využívaných pracovních pomůcek a
bezpečnosti práce. Součásti tohoto celku je také
charakteristika jednotlivých těžebních metod,
organizace práce při těžbě dřeva, způsoby
evidence vytěženého dříví a přejímky dříví a
využití harvestorových technologií při těžbě a
dopravě dřeva.
V tematickém celku ergonomické základy těžební
činnosti je žák seznámen se základy ergonomie
a bezpečnosti práce při těžbě dříví.
Tematický celek sortimentace surového dříví se
zabývá základy nauky o dřevě, vlastnostmi a
technickou upotřebitelností dřeva, vadami dřeva a jednotlivými sortimenty surového dříví.
Další Tematický celek se zabývá technologií dopravy dřeva jednotlivými mechanizačními
prostředky, používáním biologicky odbouratelných olejů a bezpečností práce při dopravě
dřeva.
Následující tematický celek řeší komplexně problematiku skladů surového dříví.
V dalším tematickém celku se žáci seznámí s vedlejší lesní činností.
Tematický celek plánování a řízení těžební činnosti naznačí žákům postupy při plánování
a řízení těžební činnosti v praxi.
Předposlední tematický celek se zabývá odbytem produktů lesní výroby.
Závěrečný tematický celek seznamuje žáky se způsoby průmyslového zpracování dříví.
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Praktická cvičení svým členěním odpovídají teoretické výuce a jsou zaměřena na jednotlivé
tematické celky. Součásti praktických cvičení jsou také dle možností odborné exkurse na
vybraná pracoviště v provozu.
4.21.4 Pojetí výuky a metody
Teoretická výuka probíhá převážně v kmenové
učebně. V AV učebně probíhá výuka těch částí
tematických celků, kde lze využít multimediální
možnosti této učebny. Při seznamování žáků
s novým učivem je nejčastěji využívána metoda
řízeného
rozhovoru
spojená
s názorným
vyučováním pomocí didaktických pomůcek a
didaktické techniky. Jako doplňující metody je
zejména u zcela nových informací použito
vysvětlování a výkladu. Často je také využito
metody problémové diskuse, která napomáhá
rozvíjet názorovou pluralitu ve třídě. Preferuje se
tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich schopností
aplikovat poznatky a dovednosti v praxi. Praktická
výuka na školním polesí, odborné exkurze
(harvestory apod.).
4.21.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou ústního
zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde jsou prověřovány komunikativní kompetence
žáků. U žáků se hodnotí hloubka porozumění probírané učební látky, schopnost
samostatného a kritického úsudku, schopnost aplikovat technické poznatky a kompetence
v lesnictví, a to přiměřeně věku a schopnostem žáka.
Po seznámení s obsahem a procvičení tématického celku je prověřeno pochopení učiva
formou testu. Dále jsou žáci hodnoceni za frontální projevy, individuální přínosy ve formě
sdělení či jednoduchého referátu při seznamování se s tématikou.
4.21.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět lesní těžba vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence a spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:







četli odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení všemi
dostupnými formami
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu
v mluveném i psaném projevu věcně a vědomě správně používali odbornou
terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech, stejně jako
v databázích a grafikonech
uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce
dodržovali zdravý životní styl

V rámci výuky předmětu lesní těžba jsou realizována následující průřezová témata:





Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce.
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Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu lesní těžba
zejména tyto oblasti:






osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda
odpovědnost, tolerance
solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky
cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchovou

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu lesní těžba
zejména tyto oblasti:



lesní těžba jako nástroj výchovy lesa
lesní těžba a její vliv na životní prostředí člověka

Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu lesní
těžba zejména tuto oblast:



využití internetu k dalšímu vzdělávání a kritickému získávání informací
využití multimédií ve vzdělávání

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu lesní těžba zejména tyto
oblasti:




žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, kritické vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:



v diskuzích na téma možné pozitivní i negativní dopady těžby lesů na životní
prostředí,
v diskuzích na téma ekologické aktivity, lesní těžba a lesní hospodářství jako
nedílný celek.
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4.21.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3.ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák pojmenuje základním pojmy a rozsah
předmětu.
 Žák dá do souvislosti nezbytnost předmětu
v rámci celého studijního oboru.
Žák:
 si objasní pojem těžby dříví jako nástroje
pěstování lesů a získá představu o
základních činitelích ovlivňujících dobu
těžby dříví ve vztahu k plánování těžební
činnosti;
 popíše a uplatní základní pravidla (prvky)
technologického a pracovního postupu
nejen při kácení normálního stromu, ale také
ve všech zvláštních případech, které mohou
nastat, a to s ohledem na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci;
 nakreslí a předvede povolené a zakázané
způsoby uvolňování zavěšených stromů u
všech druhů závěsů;
 rozlišuje základní metody odvětvování
pokácených stromů
Žák:
 charakterizuje ergonomii jako mezioborovou
vědu zkoumají vzájemné vztahy mezi
člověkem a jeho psychikou, strojem pro
výrobu a prostředím;
 vysvětlí pojem únava při práci jako
přirozeným fyziologickým stavem
organismu;
 vysvětlí pojem a získá představu o hygieně
práce a jejím vlivu na zdraví pracovníků;
 formuluje základní povinnosti
zaměstnavatele a zaměstnance při zajištění
BOZP ve vztahu k těžebně výrobnímu
procesu;
 uvede povinnosti zaměstnavatele a
zaměstnance v případě pracovního úrazu;
Žák:
 popíše tvorbu a růst dřeva;
 charakterizuje makro a mikroskopickou
stavbu dřeva;
 popíše základní chemické složení dřeva
Žák:
 rozlišuje a charakterizuje vnější a vnitřní
fyzikální vlastnosti dřeva, mechanické
vlastnosti dřeva, a to vše ve vztahu
k technické upotřebitelnosti dřeva;

Tematický celek
Učivo
Úvod do předmětu

Těžebně výrobní proces
 doba těžby dříví
 technologický a pracovní
postup při kácení normálního
stromu, při kácení
nakloněných, zvlášť tlustých,
vyhnilých a dutých stromů a
také souší, dvojáků, zlomů a
vývratů
 uvolňování zavěšených stromů
 odvětvování a přeřezávání
stromů

Ergonomické základy těžební
činnosti
 definice, obsah a význam
ergonomie
 únava při práci, její vliv na
úrazovost a manipulace
s břemeny
 hygiena práce
 bezpečnost práce: Nařízení
vlády č. 28/2002 Sb

Základy nauky o dřevě
 tvorba a růst dřeva
 makroskopická stavba dřeva
 mikroskopická stavba dřeva
 chemické složení dřeva
Vlastnosti a technická
 upotřebitelnost dřeva
 vnější a vnitřní fyzikální
vlastnosti dřeva
 mechanické vlastnosti dřeva
 - technická upotřebitelnost
dřeva
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Žák:
 pozná, popíše a uvede, jakým způsobem se
měří nebo případně jen evidují vady dřeva a
své poznatky dokáže aplikovat v praxi;

Vady dřeva
 suky
 trhliny
 vady tvaru kmene
 nepravidelnosti struktury dřeva
 napadení dřeva houbami
 - ostatní poškození dřeva

Žák:
 pojmenuje a charakterizuje jehličnaté a
listnaté sortimenty surového dříví;
 orientuje se v tabulkách sortimentů
surového dříví a tyto poznatky aplikuje v
praxi;

Sortimenty surového dříví
 druhování a třídění dříví
 kritéria vymezující sortimenty
surového dříví

4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí rozdíly mezi metodami těžby dříví,
uvede jejich výhody a nevýhody, a to
vzhledem k zachování trvale udržitelného
rozvoje lesa;
 z daného výběru technologií zvolí
ekonomicky a ekologicky přijatelnou
technologii nebo jejich kombinaci;
 orientujese v problematice evidence
vytěženého dříví;
 sleduje vývojové trendy v konstrukci
lesnických strojů a jejich vliv na lesní
prostředí vzhledem k používané technologii;
Žák:
 objasní souvislost a neoddělitelnost
technologických procesů od těžby dříví po
dopravu dříví z lesních porostů až k
odběrateli;
 vysvětlí výhody, nevýhody a omezení
jednotlivých způsobů soustřeďování dříví
vyplývajících z jejich technických a
technologických vlastností;
 určí vhodnost dopravního prostředku pro
odvoz dříví po jednotlivých druzích
komunikací s ohledem na efektivnost
dopravy a minimalizaci možných škod
dopravou vznikajících;
 vysvětlí specifika ostatních způsobů dopravy
dříví;
 orientuje se v problematice škod
vznikajících na lesních porostech
v souvislosti s těžební činností a dokáže
aplikovat možnosti k jejich minimalizaci;

Tematický celek
Učivo
Těžebně výrobní proces
 těžební metody
 evidence vytěženého dříví
 harvestorové technologie

Doprava surového dříví
 rozdělení a význam dopravy
dříví
 soustřeďování dříví traktory,
lanovými dopravními
zařízeními, vyvážecími
soupravami a koňmi
 odvoz dříví nákladními
automobily a ostatní způsoby
dopravy dříví
 škody vznikající na lesních
porostech v souvislosti
s těžební činností
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Žák:
 charakterizuje význam skladů dříví ve
vztahu k jejich rozdělení;
 objasní rozdíly mezi lesními a hlavními
sklady dříví a uvede základní pravidla BOZP
na skladech dříví;
 vybere stroje a zařízeních pro sklady dříví
dle jejich funkcích;
 volí optimální způsob ochrany surového
dříví na skladech;
Žák:
 se orientuje v možnostech získávání a
využití vedlejších produktů lesnické činnosti;
Žák:
 plánuje a řídit těžební činnost ve vztahu
k činitelům ovlivňujícím těžbu dříví;
 vypracuje plán těžební činnosti;
 zvolí metody a technologie vhodné pro
předmýtní a mýtní těžbu dříví;
 aplikuje v praxi ustanovení právních norem
týkajících se těžby a doprava dříví;
Žák:
 orientuje se v možnostech zužitkování
surového dříví bez jeho zpracování a také
ve způsobech jeho zpracování;

Školní vzdělávací program

Sklady surového dříví
 význam skladů a jejich
rozdělení
 lesní a hlavní sklady + BOZP
na skladech
 ochrana dříví na skladech

Vedlejší lesní výtěž
Plánování a řízení těžební
činnosti
 činitelé ovlivňující rozhodování
při plánování
 plán těžební činnosti
 technologická příprava
pracoviště
 lesní zákon ve vztahu k těžbě a
dopravě dřeva
Průmyslové zpracování dříví
 přehled mechanického a
chemického zpracování dřeva
 pilařství
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4.22 Ochrana lesů
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.22.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Ochrana lesa a přírodního prostředí je koncipován jako odborný
předmět ve třetím a čtvrtém ročníku , který obsahuje témata ze vzdělávací oblasti ekologie
lesa a vzdělávací oblasti péče o lesní porosty. Učivo Ochrana lesa a přírodního prostředí
využívá poznatky, které žáci získali na základní škole a zejména při předchozím studiu na
SLŠ, a dále je rozvíjí s ohledem na potřeby odborných i dalších předmětů.
4.22.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky Ochrana lesa a přírodního prostředí je přispět ke způsobilosti žáků
zodpovědně a uvážlivě rozhodovat o problematice související s přírodním prostředím.
Schopnost navazovat na znalosti z ostatních přírodovědných předmětů jako např. zeměpis,
fyzika, chemie, matematika, a zároveň ostatních předmětů ze vzdělávací oblasti ekologie
lesa. Péče o lesní porosty technická zařízení a doprava a také myslivost jako jsou lesnická
botanika, lesnická zoologie, myslivost, lesní těžba, ochrana lesního prostředí, pěstování
lesů, nauka o lesním prostředí, ekonomika, hospodářská úprava lesa a poskytnout jim
přehledové a cílené informace o soudobé úrovni vědeckého poznání v této oblasti. Rozvíjet
u žáků schopnost odpovědně se rozhodovat na lokální úrovni a zároveň být schopni se
znalostí věci podílet na rozhodování o krajině. Vést žáky k chápání, hodnocení a
k environmentálnímu vědomí v průhledu trvalé udržitelnosti přírodního prostředí je toho
samozřejmým důsledkem.
4.22.2.1 Stanovené cíle předmětu
Výuka směřuje k tomu, aby žák:










prohloubil a rozšířil své vědomosti o světě, který jej obklopuje,
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat
pochopil obsah základních pojmů ochraně přírodního prostředí, jejich principů a
zákonitostí a dovedl tyto poznatky aktivně používat
chápal principy lesnického hospodaření ve světle udržitelného rozvoje
vnímal souvislosti s ostatními odbornými lesnickými předměty
dovedl číst, rešeršovat a interpretovat informace z různých druhů materiálů a
kriticky tyto informace hodnotil
zvládl fenologická pozorování
uměl se orientovat v krajině, a byl schopen vyhodnocovat pobytové známky
živočichů i fytocenologické charakteristiky v přírodě
uměl vytvářet své vlastní názory a postoje k problematice vztahů v přírodním
prostředí dokázal je obhájit
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uměl používat a vyhodnocovat a uplatňovat nabyté informace v rámci profesního
i osobního života.
ve vztahu k jiným lidem se oprostil od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu,
agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
znal zásady zdravého životního stylu

4.22.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu Ochrana lesa a přírodního prostředí je součástí výuky třetího čtvrtého
ročníku a to vždy dvě hodiny týdně teoretické výuky a 1 hodina předmětových cvičení.
Učivo ve třetím ročníku je rozděleno do 4 tematických celků.
Tematický celek Hmyz v lese seznamuje žáky se základními druhy hmyzu se kterými se
mohou především v lese setkat, dále s legislativou, která se věnuje této problematice a
v neposlední řadě s obranou a ochranou při zvýšeném nebo kalamitním počtu hmyzích
druhů.
Tematický celek Lesnická fytopatologie dává žákům návod pro určování dřevokazných hub
a předcházení škodám jimi způsobených.
Tematický celek Lesní požáry upozorňuje žáky na nebezpečí ohně a možnosti prevence a
eliminace požárů.
V tematickém celku o škodách vyššími rostlinami se žáci setkávají s problematikou lesní
buřeně.
Učivo 4. ročníku je rozděleno do 4 tematických celků
Tematický celek Abiotičtí činitelé v lese rozvíjí předměty zeměpis a nauka o lesním
prostředí s ohledem na legislativu a případné škody v lese.
Tematický celek Ekologie demonstruje žákům vztahy v přírodě.
Tematický celek Člověk a životní prostředí upozorňuje žáky na negativní vlivy činnosti
člověka v přírodě zejména ve světle legislativních rámců.
Tematický celek škody vyššími obratlovci a zvěří ilustruje potřebnost rovnováhy v přírodě
prostřednictvím negativních příkladů a jejich řešení.
4.22.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně, v audiovizuální učebně, na školním polesí, případně v
laboratoři (řád laboratoře je pro žáky závazný). Při probírání učiva je použita metoda
vysvětlování, výkladu, většinou však metoda řízeného rozhovoru spojená s názorným
vyučováním pomocí didaktických pomůcek a didaktické techniky. Často se také používá
metoda problémová a diskuse, která napomáhá rozvíjet názorovou pluralitu ve třídě.
Preferuje se kreativita žáků a rozvíjení jejich schopností aplikovat biologické poznatky a
dovednosti v praxi při tvůrčí činnost. Jsou realizovány také krátkodobé projekty.
4.22.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, které znalosti si žáci
osvojili. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za pololetí,
prostřednictvím testových otázek.
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4.22.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Kromě výše uvedených cílů výuky Ochrana lesa a přírodního prostředí vytváří a rozvíjí
následující klíčové kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologiiuměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání biologických poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné biologické problémy a situace, diskutovat o nich a
spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

V rámci předmětu Ochrana lesa a přírodního prostředí jsou realizována průřezová témata
Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační
technologie, Člověk a svět práce.
Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu Ochrana
lesa přírodního prostředí zejména tyto oblasti:




osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole
cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchov

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu Ochrana lesa a
přírodního prostředí 1 tématický celek. Tato problematika jeovšem dotýkána při všech
tématech v obou ročnících:
Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu
Ochrana lesa a přírodního prostředí zejména tuto oblast:




využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací
rešeršní práce s odborné literatury
MKVS

Tato oblast je realizována:




hledáním podkladů a informací na internetu
procvičování učiva v AV učebně
práce v knihovně

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu Ochrana lesa a
přírodního prostředí zejména tyto oblasti:




žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi, že se dokáže připravit a úspěšně
prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací
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Tyto oblasti jsou realizovány:


v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů životního
prostředí na trh práce a to zejména v Evropě
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4.22.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo

Žák

Hmyz v lese








rozpozná a charakterizuje základní hmyzí
druhy lesního biotopu
rozpozná a charakterizuje významné hmyzí
škůdce
vyskytující
se
na
hlavních
hospodářských dřevinách
vysvětlí
charakteristickou
populační
dynamiku hmyzu
charakterizuje
a porovná účinnost
používaných metod kontroly a hubení
hmyzích škůdců
rozpozná a charakterizuje
symptomy
poškození významnými hmyzími škůdci na
hlavních hospodářských dřevinách
vysvětlí princip integrované ochrany lesů





hmyzí druhy lesního biotopu
ochrana lesů před škodlivým
hmyzem
integrovaná ochrana lesů

Žák:

Lesnická fytopatologie








volí přípravky vhodné pro ochranu
semenáčků a sazenic v lesních školkách a
pro ochranu lesních kultur;
rozpozná a charakterizuje nejdůležitější
rostlinné patogeny působící choroby lesních
dřevin;
volí optimální metody ochrany lesů před
poškozováním viry, bakteriemi a houbami;





virové, bakteriální a houbové
choroby
lesních dřevin
-ochrana lesních dřevin před
chorobami
dřevokazné houby

Žák:

Lesní požáry








charakterizuje lesní požáry.
aplikuje zásady a doporučené postupy při
organizaci hašení lesních požárů.
- dodržuje zásady požární prevence

ochrana lesů před požáry

Žák:

Škody vyššími rostlinami





volí optimální metody ochrany lesů před
poškozováním vyššími rostlinami, zejména
buření;

ochrana
před
vyššími rostlinami

škodlivými
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo

Žák:

Abiotičtí činitelé v lese







charakterizuje poškození lesních kultur a
porostů způsobených prouděním vzduchu,
sněhem, námrazou, lijáky a záplavami,
suchem a teplotními extrémy.
volí způsoby minimalizace škod na lesních
kulturách
a
porostech,
působených
atmosférickými činiteli při zakládání, obnově
a výchově lesních porostů

ochrana lesů před škodlivým
působením
atmosférických
činitelů

Žák:

Ekologie




















objasní principy USES
vysvětlí základní ekologické pojmy
charakterizuje vzájemné vztahy mezi
populacemi a populační dynamiku
charakterizuje režimy ve zvláště chráněných
územích
vyhledává mezinárodní úmluvy na úseku
ochrany přírody
vysvětlí základní ekologické pojmy;
charakterizuje abiotické (sluneční záření,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické
faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy);
charakterizuje
základní
vztahy
mezi
organismy ve společenstvu;
uvede příklad potravního řetězce;
popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z
hlediska látkového a energetického;
charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem



základní ekologické pojmy
ekologické faktory prostředí
potravní řetězce
koloběh látek v přírodě a tok
energie
typy krajiny

Žák:

Člověk a životní prostředí
















popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody;
hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky životního prostředí;
charakterizuje působení životního prostředí
na člověka a jeho zdraví;
charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti,
posoudí vliv jejich využívání na prostředí;
popíše způsoby nakládání s odpady;
charakterizuje globální problémy na Zemi;
uvede základní znečišťující látky v ovzduší,
ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci;
uvede příklady chráněných území v ČR
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na ochranu
přírody a prostředí;










vzájemné
vztahy
mezi
člověkem a životním prostředím
dopady činností člověka na
životní prostředí
přírodní zdroje energie a
surovin
odpady
globální problémy
ochrana přírody a krajiny
nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí
zásady udržitelného rozvoje
odpovědnost
jedince
za
ochranu přírody a životního
prostředí
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vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních,
ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k
ochraně životního prostředí;
zdůvodní odpovědnost každého jedince za
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí;
na konkrétním příkladu z občanského života
a odborné praxe navrhne řešení
vybraného environmentálního problému.

Žák:
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charakterizuje škody na lesních kulturách a
porostech způsobené obratlovci a zvěří;
určí symptomy poškození a vypočítá škody
na lesních porostech
charakterizuje škody na lesních kulturách a
porostech způsobené obratlovci

Ochrana před
obratlovci


ochrana
zvěří

před

poškozováním
poškozováním
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4.23 Hospodářská úprava lesů
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.23.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět hospodářská úprava lesů je koncipován jako odborný předmět.
Navazuje na celou řadu přípravných předmětů z prvního a druhého ročníku studia –
matematika, nauka o lesním prostředí a dále je rozvíjí s ohledem na potřeby dalších
odborných předmětů, zejména pěstování lesů, lesnická ekonomika, lesní těžba a ochrana
lesů.
4.23.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky hospodářské úpravy lesů je naučit žáky měření veličin používaných
v dendrometrii, vypočítat zásoby a přírůsty lesních porostů, popsat metody sortimentace
porostu na stojato. Porozumět procesu zpracování lesních hospodářských plánů a osnov
a uvědomit si vzájemné souvislosti dlouhodobého plánování s ostatními odbornými
předměty – pěstováním lesů, ochanou lesů, lesní těžbou, ekonomikou.
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4.23.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu hospodářská úprava lesů je součástí výuky třetího a čtvrtého ročníku
v rozsahu dvou hodin týdně. K tomu jsou předmětová cvičení v rozsahu u třetího i čtvrtého
ročníku 1 hodina týdně, soustředěny do čtyřhodinových bloků.
Učivo je probíráno v šesti tematických celcích (třetí ročník, 3 čtvrtý ročník).
Tematický celek strom jako taxační objekt seznamuje žáky s měřením jednotlivých stromů,
pokácených i stojících, zjišťováním tvaru kmene, určení objemu a fyzikálními způsoby
krychlení.
Tematický celek porost jako taxační objekt vysvětluje způsoby a metody zjišťování zásoby
a ostatních taxačních veličin v lesním porostu, pro porosty stejnověké i strukturně bohaté.
Vysvětluje způsoby a metody sortimentace porostu na stojato, seznamuje žáky
s typologickým systémem.
Tematický celek přírůsty v lesním hospodářství pojednává o zákonitostech růstu stromu,
stanovení výškového, tloušťkového a objemového přírůstu, popisuje změny tvaru kmene.
Dále pojednává o porostních přírůstech a jejich vzájemných vztazích.
Tematický celek pojmy a zásady hospodářské úpravy lesů vysvětluje základní pojmy,
používané při zpracování plánů a osnov, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.
Tematický celek právní vymezení lesa seznamuje žáky s platnou legislativou, týkající se
hospodářské úpravy lesů, zpracování plánů a osnov, oblastních plánů rozvoje lesů a
inventarizace lesů.
Tematický celek lesní hospodářské plánování seznamuje žáky s procesem tvorby LHP a
LHO, spolupráci zařizovatele s personálem lesnického provozu.
4.23.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně, podle
potřeby v AV. Při výuce nového učiva jsou
použity metody vysvětlování, výkladu,
příkladu, metoda řízeného rozhovoru
spojená s názorným vyučováním pomocí
didaktických pomůcek a didaktické
techniky. Často se také používá metoda
problémová a diskuse, která napomáhá
rozvíjet názorovou pluralitu ve třídě.
Tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich
schopností
a dovedností
zavádět
teoretické poznatky do praxe se
prohlubuje
a
ověřuje
formou
předmětových cvičení na školním polesí
ve
Valšovicích.
Při
předmětových
cvičeních žáci pracují ve skupinách, aby
lépe
rozvinuli
schopnosti
týmové
spolupráce.
4.23.5 Hodnocení
Hodnocení probíhá formou ústního
zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde
jsou
prověřovány
komunikativní
kompetence žáků. Nejméně dvakrát za
pololetí formou písemnou (test nebo malá
písemka) se ověřují schopnosti žáků
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spočítat objem jednotlivých stromů, objem a ostatní taxační charakteristiky lesních porostů.
Doplňující forma hodnocení je kontrola výstupů ze cvičení, pro ověření míry pochopení
použitých metod.
4.23.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky hospodářská úprava lesů vytváří a rozvíjí následující
klíčové kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání pěstebních poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné pěstební úkoly, diskutovat o nich a spolupracovat
s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

V rámci předmětu hospodářská úprava lesů jsou realizována průřezová témata Občan
v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační
technologie, Člověk a svět práce.
Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu
hospodářská úprava lesů zejména tyto oblasti:




osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole
cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchova

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu hospodářská
úprava lesů zejména tyto oblasti:


životní prostředí člověka (vliv člověka na živou přírodu)

Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu
hospodářská úprava lesů zejména tuto oblast:


využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací

Tato oblast je realizována:





hledáním podkladů a informací na internetu
práce s mapovým serverem ÚHÚL
software pro zpracování LHP, sortimentaci na stojato, růstové modely
procvičování učiva v AV učebně
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Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu hospodářská úprava lesů
zejména tyto oblasti:




žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi, že se dokáže připravit a úspěšně
prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:


v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů životního
prostředí na trh práce a to zejména v Evropě

4.23.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák demonstruje změření délky a tloušťky
pokáceného kmene,
 Žák demonstruje změření tloušťky a výšky
stojícího stromu.
 Žák popíše stanovení objemu pokáceného
stromu,
 Žák popíše stanovení objemu stojícího
stromu, znázorní tvar kmene, morfologickou
křivku kmene, aplikuje induktivní metody
zjišťování tvaru kmene: tvarové řady,
tvarové kvocienty.
 Žák popíše metody váhové přejímky dřeva











Žák identifikuje jednotky rozdělení lesa na
mapě i v terénu
Žák ovládá metodu průměrkování naplno a
vypočítá objem metodou objemových
tabulek i JOK.
Žák aplikuje ve vhodných lesních porostech
relaskopickou metodu.
Aplikuje metodu kvalifikovaného odhadu a
pomocí taxačních a růstových tabulek
vypočítá objem.
Popíše metody zjišťování zásoby lesů
strukturně bohatých porostů i lesa
výběrného
Žák popíše základní taxační veličiny lesního
porostu a metody jejich stanovení: věk
porostu, zdroje a metody jeho určování,
střední taxační veličiny, určování bonit,
redukovaných ploch, zastoupení,
zakmenění,
Žák ovládá základní pojmy lesnické
typologie: lesní typ, soubor lesních typů,
lesní vegetační stupně, ekologická řada,
edafická kategorie, dokáže
použít typologickou mapu.
Určí hospodářský soubor a stanoví základní
pravidla hospodaření v souladu s trvale
udržitelným hospodařením v lesích.

Tematický celek
Učivo
Strom jako taxační objekt
 všeobecné zásady měření
 veličiny používané
v dendrometrii
 fyzikální způsoby krychlení

Porost jako taxační objekt
 jednotky prostorového
rozdělení lesa
 stanovení objemu lesního
porostu
 taxační charakteristika porostu
 typologický systém
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Žák popíše růstovou křivku a charakterizuje
přírůsty, jejich rozdělení, vzájemné vztahy a
faktory, které přírůsty ovlivňují.
Žák definuje metody zjišťování výškového,
tlouťkového, objemového přírůstu, změny
tvaru kmene způsobených růstem stromu
Žák se vysvětlí způsoby určování CBP,
PMP, CPP
Žák popíše metody sortimentace na stojato.
Pomocí sortimentačních tabulek odhadne
podíl základních sortimentů

Školní vzdělávací program

Přírůsty v LH
 rozdělení přírůstů, vztahy mezi
přírůsty
 přírůst stromů
 -přírůst lesních porostů
 sortimentace porostu na stojato
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4. ročník


























Žák rozlišuje základní hospodářské tvary,
způsoby a jejich formy.
Posoudí vhodnost jednotlivých
hospodářských tvarů a způsobů pro plnění
všech funkcí lesa
Žák identifikuje jednotky vnější prostorové
úpravy a zásady jejich vymezení,
vysvětlí význam prostorové úpravy pro
ochranu lesů proti bořivým větrům, popíše
prvky ochrany lesa – odluku, rozluku,
závoru, porostní plášť
Žák posoudí prostorovou úpravu porostní
skladby, zásady vytváření porostních směsí.
Žák navrhne dobu obmýtní a obnovní pro
hospodářský soubor podle platné legislativy,
navrhne dobu návratnou , posoudí zralosti
stromů a porostů, metody určování zralosti,
popíše rozdíly prvků časové úpravy lesů pro
jednotlivé kategorie lesů,
Žák vlastními slovy popíše model lesa
holosečného, výběrného i podrostního a
vysvětlí význam pro nepřetržitost a
vyrovnanost výnosů
Žák specifikuje legislativní základy pro
určování výše těžeb, dokáže rozlišit těžbu
úmyslnou, nahodilou, mimořádnou,
výchovnou, obnovní.
Žák stanoví výši výchovných těžeb
induktivně i deduktivně, stanoví naléhavost
a násobnost.
Žák demonstruje stanovení výše obnovních
těžeb, dokáže použít jednotlivé těžební
ukazatele.
Žák vysvětlí způsob stanovení celkové
maximální výše těžeb.
Žák identifikuje lesní a jiné pozemky,
charakterizuje porostní půdu, bezlesí
Žák roztřídí lesy podle převažujících funkcí
do jednotlivých kategorií lesa
Žák se definuje systém státní správy lesů,
zná působnosti jednotlivých orgánů týkající
se povinností vlastníka lesa
Žák vyjádří vlastními slovy zakázané
činnosti v lese a výjimky z těchto zákazů.
Žák uvede podmínky pro udělení licence
pro výkon vybraných odborných činností
v lesnictví, obecné i zvláštní, zná překážky
k jejich udělení a způsoby odnětí a zániku
licence.
Žák vysvětlí význam OPRL, jeho legislativní
zakotvení a objasní význam pro trvale
udržitelné hospodaření v lesích a proč je
nástrojem lesnické politiky
Žák popíše analýzy přírodních lesní oblastí
a provedené průzkumy a rozbory, analýzu
přírodních podmínek, ochrany lesů, funkce
lesů a zpřístupnění lesů

Pojmy a zásady hospodářské
úpravy lesů
 hospodářský tvar, hospodářský
způsob
 prostorová úprava lesů vnější
 prostorová úprava lesů vnitřní
 časová úprava lesů
 normální les
 těžební úprava lesů

Právní vymezení lesa
 pozemky určené k plnění funkcí
lesa
 kategorie lesů
 orgány státní správy lesů
 činnosti zakázané v lese
 výkon vybraných odborných
činností v lesnictví

Lesní hospodářské plánování
 oblastní plán rozvoje lesů
 lesní hospodářský plán
 náležitosti LHP
 postup prací při vyhotovení
plánu
 katastr nemovitostí
 závazná ustanovení LHP
 schvalování plánu
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Žák vysvětlí legislativní podmíněnost
vypracování LHP
Žák používá textovou část, hospodářskou
knihu, plochovou tabulku a lesnické mapy
Žák vlastními slovy popíše postup činností
při zpracování LHP
uvede podkladové materiály,
použije zákonné mapové podklady –
katastrální mapu, SMO,
demonstruje reambulaci lesnické mapy
s použitím jednoduchých pomůcek – pásmo,
dálkoměr, buzola
popíše použití leteckých snímků, GPS při
tvorbě mapy
identifikuje mapové značky a nakreslí
obrysovou, porostní a těžební mapu (podle
Informačnímu standardu ISLH), z mapy
odměří vzdálenosti a spočítá sklon svahu
podle vrstevnic
charakterizuje zadanou část lesního
porostu, kde určí základní taxační veličiny
navrhne odpovídající hospodářská opatření
vyhovující platné legislativě a možnostem
lesního porostu
aplikuje použití jednoduchých grafických
metod v určování plochy, určí výměru
Žák stanoví výši:
maximální celkovou výši těžeb
minimální plošný rozsah výchovných zásahů
v porostech do 40 let věku
minimální podíl melioračních a zpevňujících
dřevin.
Žák popíše proces schvalování plánu
Žák charakterizuje náležitosti LHO, vysvětlí
metody zpracování osnov, popíše proces
předávání osnov vlastníkům lesa.
Vlastními slovy žák popíše základní principy
tvorby plánu strukturně bohatých lesů, tj. s
využitím statistické provozní inventarizace a
kontrolních metod
Vysvětlí metody statistické provozní
inventarizace a kontrolních metod zjišťování
stavu lesů strukturně bohatých a výběrných
Žák vysvětlí význam růstových modelů a
simulátorů pro účely dlouhodobého
plánování





Školní vzdělávací program
lesní hospodářské osnovy
inventarizace lesů
růstové modely a simulátory
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4.24 Ekonomika lesního hospodářství
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
Teoretická výuka
Počet vyučovacích hodin:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:
Předmětové cvičení
Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64

týdně 4

celkem 128

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.24.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět ekonomika lesního hospodářství je koncipován jako odborný lesnický
předmět. Předmět propojuje jednotlivé odborné lesnické předměty v logický celek.
4.24.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky ekonomiky lesního hospodářství je přispět ke způsobilosti žáka
orientovat se v základních ekonomických otázkách profesního i soukromého života.
Vybírat rysy podstatné od nepodstatných. Rozvíjet schopnosti žáka zodpovědně se
rozhodovat ve funkcích na různých úrovních řízení. Vést žáka k pochopení odlišností
ekonomických zákonitostí v lesním hospodářství a při environmentálních činnostech.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:







4.24.3

pochopil principy fungování tržního hospodářství
objasnil si fungování národního hospodářství a EU, pochopil možnosti čerpání
finančních prostředků z fondů EU
specifikoval zvláštnosti ekonomiky lesního hospodářství, zhodnotil odlišnosti
v obchodu s dřívím
ovládal zásady sestavování výkonových norem a vedení lesní hospodářské
evidence
orientoval se na trhu práce, vypočetl si čistou mzdu a zákonné odvody
zvládal základní podnikové činnosti jako nákup a skladování materiálu, kalkulace
cen, sestavení rozpočtu firmy
pochopil systém a zásady účetnictví
Charakteristika učiva

Učivo předmětu ekonomika lesního hospodářství je součástí výuky třetího a čtvrtého
ročníku a to tři hodiny týdně, z čehož jedna hodina připadá na předmětová cvičení. Cvičení
probíhá ve čtyřhodinových blocích. Učivo je probíráno v deseti tematických celcích pro
teoretickou část a sedmi pro část cvičení.
Tematický celek fungování tržní ekonomiky seznámí žáky se základními pojmy
v ekonomice, funkcí peněz a se základními ekonomickými principy a zákony.
Tematický celek národní hospodářství a EU přiblíží žákům principy fungování národního
hospodářství, způsob výpočtu HDP a možnosti čerpání dotací v lesním hospodářství.
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Tematický celek specifika ekonomiky LH přiblíží žákům význam LH v NH, vysvětlí vliv
mimoprodukčních funkcí lesa na ekonomiku LH, objasní způsoby oceňování lesních
majetků, přiblíží specifika trhu s dřívím.
Tematický celek podnik, majetek podniku a hospodaření podniku seznámí žáky s pojmy
náklady a výnosy podniku, směřuje k pochopení podnikových činností jako nákup a
skladování materiálu, vymezí zásady financování podniku, vysvětlí možnosti zvyšování
produktivity práce a tvorbu ceny výrobku či služby. Vymezí možnosti právních forem
podnikání.
Tematický celek zásady vedení LHE je směřován do praktických cvičení. Žáci získají
poznatky o výpočtu časové a mzdové náročnosti prací v LH a praktické zkušenosti se
záznamem výroby do dokladů LHE.
Tematický celek základy účetnictví seznámí žáky s principy vedení účetní evidence,
s náležitostmi účetních dokladů, prací s účetními výkazy.
Tematický celek podnikání provede žáky manažerskými funkcemi, plánováním,
organizováním, řízením,vedením lidí a kontrolou. Přiblíží žákům marketingové činnosti.
Tematický celek mzdy, zákonné odvody přiblíží žákům smysl mzdového systému, způsob
výpočtu mzdy a sociálního a zdravotního pojištění.
Tematický celek daňová soustava vysvětlí žákům základní principy a potřebnost daní,
seznámí se sestavením daňového přiznání.
Tematický celek finanční trhy seznámí žáky s produkty finančních a kapitálových trhů.
Tematický celek bankovnictví přiblíží žákům strukturu bankovnictví v ČR a představí
základní bankovní produkty.
Tematické celky označené písmenem C jsou směřovány do cvičení a jedná se o praktické
aplikace teoretické části výuky.
4.24.4

Pojetí výuky a metody

Teoretická výuka probíhá v učebnách jednotlivých tříd. Předmětová cvičení probíhají v AV
učebně, případně v učebně výpočetní techniky. Při probírání nového učiva jsou používány
metody slovní - přednášení, vysvětlování, rozhor, dále jsou používány logické analytické
metody – analýzy vztahů a organizační struktury.
V předmětových cvičeních jsou používány logické metody (analýza, dedukce) a aktivizační
interaktivní metody (brainstorming, situační metody).
4.24.5 Hodnocení
Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za pololetí, kde jsou
prověřovány komunikativní kompetence žáků a písemnou formou alespoň jednou za
pololetí. Ve čtvrtém ročníku žáci odevzdávají závěrečnou práci v rozsahu cca 10 stran,
která prověřuje pochopení souvislostí ekonomických disciplín a problematiky lesního
hospodářství.
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4.24.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Předmět ekonomika lesního hospodářství přispívá k rozvoji klíčových kompetencí zejména
v těchto oblastech:












využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností
a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání;
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou
tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet

K rozvoji odborných kompetencí přispívá předmět ekonomika lesního hospodářství
zejména:













aplikovali principy ziskovosti, efektivity a produktivity práce při nákupu materiálů,
polotovarů, energií a služeb a při řízení pracovních procesů
prováděli marketingové činnosti týkající se nabízení a prodeje výrobků, prací a
služeb
vedli pracovní evidenci a využívali ji pro operativní řízení
orientovali se v souvisejících právních předpisech
sestavovali kalkulace cen výrobků, prací a služeb, posuzovali komplexně
ekonomické ukazatele výroby, jejich vliv na životní prostředí a sociální dopady
organizovali práci v jednotlivých úsecích výroby
komunikovali se zaměstnanci, s obchodními partnery a představiteli státní správy,
vedli běžnou obchodní korespondenci
chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i
v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální
dopady
efektivně hospodařili s finančními prostředky
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na životní prostředí
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V rámci předmětu ekonomika lesního hospodářství jsou realizována průřezová témata
Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie a Člověk a životní prostředí.
Obsah výše uvedených témat je možné shrnout do následujících charakteristik:




kvalitní orientace na trhu práce, včetně aktivní znalosti pracovně právních vztahů
a základních aspektů soukromého podnikání
hledání podkladů a informací na internetu
pochopení souvislostí mezi environmentálními a ekonomickými aspekty ve vztahu
k udržitelnému rozvoji

4.24.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák vysvětlí rozdíl mezi mikro a
makroekonomií, rozlišuje ekonomii a
ekonomiku, užívá základní ekonomické
pojmy
 Žák posoudí vliv ekonomiky pro rodinu,
firmu a stát
 Žák popíše jednotlivé ekonomické systémy,
zdůvodní výhody a nevýhody jednotlivých
systémů
 Žák vysvětlí pojem inflace, zhodnotí funkce
peněz, rozpozná druhy peněz
 Žák rozliší základní výrobní faktory a
objasní tvorbu důchodů z vlastnictví
výrobních faktorů
 Žák vymezí fáze výrobního procesu, popíše
pojem práce
 Žák rozliší lidské potřeby a vysvětlí způsoby
jejich uspokojování
 Žák popíše formy trhu, zhodnotí podmínky
hospodářské soutěže, posoudí podmínky
dokonalého trhu
 Žák znázorní křivky nabídky a poptávky a
jejich posuny, popíše zákon nabídky a
poptávky, vysvětlí faktory ovlivňující nabídku
a poptávku, znázorní interakci nabídky a
poptávky
 Žák vyjmenuje sektory národního
hospodářství
 Žák popíše HDP, HNP a míru
nezaměstnanosti
 Žák vysvětlí význam strukturálních fondů
EU, vyhledá na internetu operační program
dle zadání, popíše systém dotací MZe
 Žák používá základní údaje Zelené zprávy
 Žák vymezí zvláštnosti LH, porovná
jednotlivé zvláštnosti s průmyslovou výrobou
 Žák posoudí vliv mimoprodukčních funkcí
lesa na ekonomiku LH, doloží na poznatcích
získaných na školním polesí
 Žák popíše pojmy cena a hodnota lesa,
vysvětlí způsoby ocenění lesních porostů,
lesních pozemků a ostatních součástí a
užitků z lesa

Tematický celek
Učivo
Fungování tržní ekonomiky
 mikro a makroekonomie
 úloha ekonomiky
 ekonomické systémy
 peníze a inflace
 základní výrobní faktory
 práce a výroba
 lidské potřeby
 základy tržního hospodářství
 - zákon nabídky a poptávky

Národní hospodářství a EU
 struktura národního
hospodářství
 národohospodářské veličiny
 význam projektů EU

Specifika ekonomiky LH
 LH a jeho význam v NH
 zvláštnosti LH
 vliv mimoprodukčních funkcí
lesa na ekonomiku LH
 cena a hodnota lesa
 ekonomika myslivosti
 podniky v LH
 trh dříví
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Žák popíše základní nákladové a výnosové
položky myslivosti, zdůvodní ekonomické
aspekty myslivosti
Žák porovná podniky v LH, najde na
internetu základní podniky v LH, vymezí
činnosti podniků
Žák vysvětlí základní zákonitosti trhu dříví,
vyhledá nejvhodnějšího odběratele pro daný
sortiment dříví
Žák vysvětlí pojmy podnik, podnikání,
podnikatel, popíše druhy, zdroje a cíle
podniku
Žák vysvětlí pojem náklady a výnosy
podniku, popíše druhy nákladů
Žák vysvětlí pojmy nákup, zásobování a
skladování, objasní způsoby řízení zásob
Žák rozliší úkoly finančního řízení podniku,
popíše formy financování, provede finanční
analýzu podniku
Žák vysvětlí pojem hospodárnost výroby a
produktivita práce, navrhne způsoby zvýšení
produktivity práce
Žák používá kalkulační vzorec, vysvětlí
druhy kalkulací
Žák znázorní majetkovou strukturu podniku,
popíše prakticky jednotlivé druhy majetku
Žák vysvětlí pojem živnost, vymezí
podmínky k provozování živnosti, zařadí
živnosti do systému
Žák popíše základní charakteristiky
obchodních společností, vymezí zásady
založení a zrušení společnosti
Žák provede sestavení normy na jednotlivé
činnosti lesní výroby včetně přirážek a
srážek, vypočítá čas na provedení úkolu,
vypočítá mzdu na technickou jednotku a
mzdu celkem
Žák vyhledá údaje dle číselníku a provede
záznam výroby do výrobně mzdových lístků
a ostatních formulářů LHE, převede zápisy
do elektronické podoby

Školní vzdělávací program

Podnik, majetek podniku a
hospodaření podniku
 podnikání a podnik
 náklady a výnosy podniku
 podnikové činnosti
 finanční řízení podniku
 hospodárnost a produktivita
práce
 kalkulace cen
 majetek podniku
 živnosti
 obchodní společnosti

Zásady vedení LHE
 normování výrobního procesu
 zápis výroby do lesní
hospodářské evidence
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák znázorní kapitálovou strukturu podniku,
zdůvodní zařazení položek v majetkové
struktuře a jejich vztah ke kapitálové
struktuře
 Žák zhodnotí komu slouží účetní informace,
rozpozná chyby v účetním dokladu, rozliší
druhy účetních dokladů, používá základní
výkazy v účetnictví
 Žák vymezí použití daňové evidence,
provede zaúčtování účetních operací
 Žák vysvětlí vztah aktiv a pasiv, popíše a
znázorní jednotlivé druhy účtů
 Žák zařadí majetek do odpisových skupin,
objasní funkce odpisů, používá základní
pojmy
 Žák popíše základní principy a cíle
environmentálního účetnictví
 Žák stanoví základní principy inventarizace,
popíše postup při účetní uzávěrce
 Žák posoudí historii vývoje managementu,
požívá pojmy manager, management
 Žák popíše role managerů dle úrovně i stylu
 Žák popíše a vysvětlí manažerské funkce
 Žák sestaví pracovní smlouvu a dohodu o
provedení práce, vysvětlí způsoby ukončení
a změny pracovního poměru, zhodnotí
zásady BOZP v lesnictví
 Žák popíše pojem marketing, popíše
základní historické mezníky marketingu,
vymezí informační zdroje marketingu
 Žák vymezí základní marketingové
strategie, popíše metody marketingového
výzkumu
 Žák popíše složky marketingového mixu,
vysvětlí fáze životního cyklu výrobku,
provede analýzu kritického bodu, porovná
způsoby propagace, popíše distribuční cesty
 Žák popíše strukturu pracovníků v LH,
sestaví schéma pracovního času
 Žák popíše úkoly mzdového systému
podniku, sestaví mzdový systém podniku,
rozliší časovou a úkolovou mzdu
 Žák objasní základní daňové principy,
vymezí jednotlivé druhy daní, používá
základní pojmy daňového systému
 Žák popíše jednotlivé druhy daní
Žák popíše a porovná cenné papíry peněžního
trhu
Žák popíše a porovná cenné papíry
kapitálového trhu
Žák popíše bankovní soustavu ČR, vysvětlí
úkoly centrální banky
Žák rozezná aktivní a pasivní bankovní operace,
popíše bankovní služby

Tematický celek
Učivo
Základy účetnictví
 hospodářské prostředky
 zákon o účetnictví
 daňová evidence
 rozvaha a struktura účtů
 odepisování dlouhodobého
majetku
 environmentální účetnictví
 inventarizace a účetní uzávěrka

Podnikání
 vývoj managementu
 osobnost managera
 managerské funkce
 personalistika
 definice marketingu
 marketingové řízení
 marketingový mix

Mzdy, zákonné odvody
 pracovníci v LH
 mzdový systém podniku
Daňová soustava
 základní daňové principy
 daňová soustava ČR
Finanční trhy
- peněžní trh
- cenné papíry a kapitálový trh
Bankovnictví
- bankovní soustava ČR
- obchodní banky
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Žák sestaví na základě získaných informací
plán těžební a pěstební činnosti v zadaném
porostu školního polesí.



Žák provede zápis jednoduchých operací do
účetních knih, sestaví základní účetní
výkazy, používá směrnou účtovou osnovu,
rozliší syntetický a analytický účet, popíše
účtové třídy
Žák vypočítá čistou mzdu, sestaví plán
pracovníků k zajištění výroby
Žák popíše princip a účel sociálního a
zdravotního pojištění, vypočítá SaZP
Žák navrhne název projektu na zlepšení
výuky ve škole nebo školním polesí, popíše
cíl projektu, zhodnotí silné a slabé stránky.
Žák sestaví daňové přiznání k dani z příjmu
fyzických osob
Žák vyhodnotí a srovná ekonomické aspekty
jednotlivých způsobů dopravy dříví (silnice,
železnice, voda), zhodnotí stav a možnosti
dopravy dříví na školním polesí







Školní vzdělávací program

Komplexní ekonomické
zhodnocení porostu – C
 sestavení projektu těžební a
pěstební činnosti
Základy účetnictví – C
 vedení účetních knih, směrná
účtová osnova
Mzdy, sociální a zdravotní
pojištění – C
 mzdové náklady
 sociální a zdravotní pojištění
Tvorba projektů EU – C
 principy tvorby projektů
Daňová soustava – C
 daňová soustava ČR
Doprava dříví – C
 doprava dříví
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4.25 Informační technologie v lesnictví
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32

týdně 2

celkem 64

4.25.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Podstatu předmětu tvoří učivo umožňující žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí
se s moderními informačními technologiemi a získají přehled ve světě informací se
zaměřením na využití výše uvedeného v oboru lesnictví.
4.25.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky informačních a komunikačních technologií v lesnictví je podporovat
u žáků kreativitu při práci s informacemi a jejich využití v dalším vzdělávání i v praxi.
Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na
trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení profesní stejně jako zájmové činnosti. Předmět
provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti.
4.25.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:










Získal snahu o samostatné nalezení řešení problémů.
Získal zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně
komunikace živé.
Dokázal sbírat a třídit informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu;
Bezpečně a správně interpretoval informace a kriticky je dokázal vyhodnotit a
uváženě je používal;
Dokázal zformulovat střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření;
Uměl zpracovat vyhledané informace do požadované podoby a výstupů
prostřednictvím dostupných softwarových technologií s využitím běžného
hardware;
Zvládl práci s běžnými technickými pomůckami (skener, fotoaparát, kamera atp.);
Cíleně dodržoval vymezená pravidla a dbal na zásady bezpečnosti a hygieny
práce;
Přirozeně dodržoval základní pravidla chování na síti a respektoval pravidla
slušného chování na Internetu ve smyslu sbírky pravidel a zásad „Uživatelův
průvodce po síti a netiketa“;

4.25.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu informační a komunikační technologie v lesnictví je součástí výuky třetího
a čtvrtého ročníku a to hodinu praktické výuky týdně. Je žákům předkládáno a
procvičováno s nimi postupně v tematických celcích aktualizovaných podle současného
stavu poznání v oblasti ICT a to ve třetím i čtvrtém ročníku studia v souladu s výše
uvedenými cíli výuky.
Ve třetím ročníku je prvořadý důraz položen na komplexní zvládnutí základních služeb
dostupných na internetu. Žáci zvládnou současnou technologii internetu na úrovni
bezpečného a efektivního využití služby www. Žáci pochopí zásady a osvojí si pravidla a
používání služby E-mail a naučí se konfigurovat a využít možností poštovního klienta.
V následující části zvládnou běžné uživatelské dovednosti v aktuálním operačním
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systému. Zvládnou běžné a nezbytné uživatelské dovednosti z oblasti práce s objekty a
z prostředí multimédií. Konečně budou žáci také informováni a seznámeni se základní
legislativou týkající se oblastí ICT.
Ve čtvrtém ročníku po zopakování a zejména nezbytné aktualizaci učiva je zaměřena
pozornost především na získání dovedností v práci s tabulkovým procesorem. V dalším
tematickém celku získají žáci dovednosti při tvorbě prezentací a přípravy multimediálních
podkladů pro tyto prezentace. Dále jsou žáci informování o aktuálním praktickém stavu ICT
v lesnictví, o používaném software a technologiích. Podle situace si vyzkouší s některými
dostupnými produkty pracovat, zejména při pořizování prvotní evidence a lesní
hospodářské evidence. Žáci jsou také seznámeni a informování o možnostech využití GPS
v lesnictví a práci s GPS si vyzkouší.
Jak ve třetím, tak ve čtvrtém ročníku je vytvořen také prostor pro téma podle aktuálního
zájmu žáků týkajícího se ICT.
4.25.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá vždy ve skupinách a to s maximálním počtem šestnácti žáků v jedné
skupině. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně ITL, kde na každého žáka připadá
jeden počítač. V audiovizuálních učebnách probíhá výuka těch tematických celků, kde lze
interaktivní a multimediální možnosti těchto učeben plně využít. Při seznamování žáků
s nejnovějším učivem je nejčastěji využívána metoda řízeného rozhovoru spojená
s názorným vyučováním pomocí moderních didaktických pomůcek a aktuálně doplňované
didaktické techniky na současné technologické úrovni. Jako doplňující metody je zejména
u zcela nových informací je použito vysvětlování na příkladech a výkladu nových jevů.
Velmi často je také využito metody problémové diskuse, která napomáhá rozvíjet
názorovou pluralitu ve skupině. Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich
schopností aplikovat poznatky a dovednosti z oblasti ICT v praxi. Celá výuka je dobře
podpořena jak možnostmi výše uvedených specializovaných učeben, tak materiály
v digitální podobě přístupnými žákům v rozsáhlé, průběžně aktualizované databázi
prostřednictvím informačního systému školy.
4.25.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou
přezkoušení praktických dovedností a to jak osobním kontaktem s učitelem u počítače, tak
také zpracováním samostatných prací a projektů. U žáků se hodnotí také hloubka
porozumění jevům a procesům a to vždy přiměřeně věku a schopnostem žáka.
Dále jsou žáci hodnoceni také za frontální projevy, individuální přínosy ve formě sdělení či
jednoduché prezentace s využitím ICT při seznamování se s tematikou.
4.25.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět informační a komunikační technologie
v lesnictví vytváří a rozvíjí následující klíčové kompetence a spolu s ostatními předměty
zajišťuje, aby žáci:








Byli podněcováni ke sběru informací a k orientaci ve zdrojích informací;
Zpracovávali prezentace i u projektů s jinou než informačně-technologickou
tematikou;
Zvládli a využívali informačních technologií při řešení problémů;
Zvládli způsoby zacházení s informacemi, jejich zdroji (ověřování správnosti);
Dodržovali obecně platné zásady práce s daty;
Šetrně a ohleduplně zacházeli s informačními technologiemi a byli zodpovědní
za svěřený majetek;
Četli nejen odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení
všemi dostupnými formami;
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Zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu;
V mluveném i psaném projevu a to jak bezprostředním, tak zprostředkovaném s
využitím škály ICT věcně a vědomě správně používali odbornou terminologii;
Uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech, stejně jako
v databázích a grafikonech;
Uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce;
Dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace týkající se oblasti ICT,
diskutovat o nich a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení;
Dodržovali zdravý životní styl;

V rámci předmětu informační a komunikační technologie v lesnictví jsou realizována
následující průřezová témata:




Občan v demokratické společnosti;
Člověk a životní prostředí;
Člověk a svět práce;

Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu informační
a komunikační technologie v lesnictví zejména tyto oblasti:






Osobnost a její rozvoj;
Vliv masových médií;
Morálka, svoboda;
Odpovědnost, tolerance;
Solidarita;

Tyto oblasti jsou realizovány:




Vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky;
Cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků;
Mediální výchovou;

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu informační a
komunikační technologie v lesnictví zejména tyto oblasti:



Životní prostředí člověka a jeho vliv na přírodní zdroje z hlediska jejich
obnovitelnosti a vyčerpanosti
Intoxikace životního prostředí doslouživší IC technikou, možnosti recyklace

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu informační a komunikační
technologie v lesnictví zejména tyto oblasti:



žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:


Zejména v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů
životního prostředí spojených s masovým využíváním ICT také na trh práce a to
zejména v Evropském prostředí.
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4.25.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák používá počítač a jeho nejběžnější
periferie na uživatelské úrovni
 Žák dodržuje základní bezpečnostní a
hygienická pravidla a předpisy při práci
s digitální technikou
 Žák vyhledá informace o novinkách
přiměřeně k výše uvedeným kompetencím.
 Žák aplikuje informace z různých
informačních zdrojů, pracuje s informacemi
v souladu se zákony o duševním vlastnictví
a komunikuje pomocí internetu či jiných
běžných komunikačních zařízení.
 Žák bezpečně používá službu www a
rozumí jejímu principu.
 Žák předvede efektivní využití prohlížeče a
vyhledávače či katalogu.
 Žák používá komunikaci elektronickou
poštou.
 K této komunikaci užívá jak webové
rozhraní, tak emailového klienta a předvede
jeho základní konfiguraci.
 Žák využívá aktivně ICT k přípravě na testy
z autoškoly a k přípravě na testování při
skládání zkoušek pro získání zbrojního
průkazu.
 Žák předvede základní nastavení
operačního systému.
 Žák ukáže zjištění nezbytných informací pro
uživatele prostřednictvím operačního
systému.
 Žák bezpečně a efektivně používá správu
objektů v operačním systému.
 Žák předvede bezpečnou komprimaci a
dekomprimaci objektů.
 Žák připraví objekt pro prezentaci na webu a
odhadne jeho velikost.
 Žák rozliší principy komprimace audia, videa
a rastrových obrazů.
 Žák objasní základní pojmy z oblasti
digitální fotografie.
 Žák provede základní jednoduché úpravy
digitální fotografie.
 Žák vyhledá informace o dostupných
nosičích dat.
 Nabízená témata dle aktuální situace (např.
antivirová problematika, střih videa,
E-learning, E-banking, Google docs, … atp.)
 Žák vyhledá informace o zákonech
o duševním vlastnictví a možných
nebezpečích.


Opakování, doplňování a prohlubování
učiva …

Tematický celek
Učivo
Synchronizace dovedností
v ovládání ICTz prvního a
druhého ročníku
 OBZP
 Aktualizace učiva
Služby internetu
 Služba www
 Prohlížeče
 Vyhledávače
 Katalogy
 Služba E-mail
 Poštovní klient a jeho
konfigurace

Základy operačního systému
 Správa OS
 Zjištění nastavení a konfigurací
 Správa objektů

Práce s objekty a multimédii
 Komprimace a dekomprimace
 Datový tok
 Formáty bmp, jpg, gif, avi, divX,
mpeg, mp3, mp4 …
 Rozlišení, DPI, barevná
hloubka, ISO, šum, aberace,
vinětace CD-R, CD-RW,
DVD+R, DVD-R, DVD+RW,
DVD-RW, BlueRay …

Volné téma dle zájmu žáků

Legislativa a ICT
 Porušování autorských práv,
hacking, cracking, spyware,
spam, hoax, pishing …
Rezerva
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák používá počítač a jeho nejběžnější
periferie na uživatelské úrovni
 Žák dodržuje základní bezpečnostní a
hygienická pravidla a předpisy při práci
s digitální technikou
 Žák vyhledá informace o novinkách
přiměřeně k výše uvedeným kompetencím.
 Žák objasní technologii GPS a možnosti
jejího využívání a nasazení v lesnictví.
 Žák ukáže základní práci s tabulkovým
procesorem.
 Žák zpracuje a prezentuje informace ve
formě tabulek.
 Žák aplikuje jednoduché vzorce
 Žák vytváří základní grafy.
 Žák vše výše uvedené přiměřeně aplikuje
pro potřeby lesnictví a při zpracovávání
úkolů a projektů v jiných odborných
předmětech a pracích SOČ.
 Nabízená témata dle aktuální situace (např.
ve šk.roce 2007/2008 - GSM, bluejacking,
GPS, geocaching, antivirová problematika,
střih videa, E-learning, E-banking, Google
docs, Earth … komunikace přes ICQ resp.
QIP, SKYPE … atp.)
 Žák používá základní příkazy grafického
editoru.
 Žák uplatňuje základní estetická pravidla.
 Žák zvládá pořízení a jednoduché úpravy
digitální fotografie, resp. naskenované
předlohy.
 Žák vyhledá informace a odhadne možnosti
úpravy zvuku a videa pro budoucí
prezentaci.
 Žák rozliší a respektuje možná úskalí
v obsluze prezentační techniky (propojení,
nastavení, formáty prostorového zvuku …)
 Žák objasní pojmy související s nosiči dat.
 Žák používá program na tvorbu prezentací.
 Žák dbá zásad tvorby kvalitní přehledné a
poutavé prezentace.
 Žák zpracuje a prezentuje informace
v textové, grafické a multimediální formě.




Žák odhadne aktuální stav využívání
nejrůznějších technologií ICT v lesnictví a
doloží jej na příkladech z praxe.
Žák si podle aktuální dostupnosti ověří
používané ICT v lesnictví.
Opakování, doplňování a prohlubování
učiva …

Tematický celek
Učivo
Aktualizace učiva
GPS, PDA, WiFi, BT …

Práce v tabulkovém procesoru a
příklady z oboru

Volné téma dle zájmu žáků

Příprava multimediálních
podkladů pro prezentaci
 Základní pojmy počítačové
grafiky
 Úvod do vektorové a rastrové
grafiky
 Základy práce s rastrovým
grafickým editorem
 Práce s digitálním
fotoaparátem
 Základní úpravy fotografií
a obrázků
Tvorba prezentace
 Základy práce s programem
na tvorbu prezentací.
 Prezentace na zvolené téma
 předvedení prezentace
s komentářem.
Aktuální stav využití ICT
v lesnictví

Rezerva
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4.26 Praxe
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016
3 až 5 týdnů
3 až 6 týdnů
3 až 6 týdnů
1 až 4 týdny

4.26.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Předmět praxe je koncipován všeobecně k získávání dovedností a schopností
s uvědoměním si zásad ergonomie, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Praxe
přispívá k vytváření dobrého poměru k práci (duševní i fyzické), k upevňování návyků
v disciplíně, svědomitosti a vytrvalosti. Účast na produktivní práci posiluje zodpovědnost a
vůli překonávat překážky.
Vztahuje se maximálně k oboru „lesnictví“, dále pak k oborům úzce souvisícím, např.
ekologii, hydrologii, zemědělství, myslivosti, ochraně přírody a v neposlední řadě
k ekonomice.

4.26.2 Obecný cíl předmětu
Cílem je uplatnit poznatky z teorie a zvýšit osvojení vědomostí zjištěním, jak teorie s praxí
bezprostředně souvisí.
Zvyšuje schopnost žáka realizovat úkoly vyplývající z
lesnického provozu.
Stanovené cíle předmětu:













získávání praktických dovedností
získat schopnost přemýšlet o manuální práci
získat návyky vyplývající z ergonomie práce
získat návyky vyplývající ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
získat přehled o časové posloupnosti jednotlivých lesnických prací
naučit se správně chovat v přírodě s ohledem na její ochranu
získat schopnost práce v lesnictví technologicky plánovat
naučit se vést a řídit pracovníky v lesním provozu
naučit se provádět cenové kalkulace prací
naučit se orientovat v obchodních vztazích
naučit se zásadám odměňování prací
naučit se vést ekonomickou agendu úseku, firmy
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4.26.3 Charakteristika učiva
Náplň předmětu praxe je rozepsána do všech ročníků studia v rozsahu stanoveném
učebním plánem a vychází z potřeby všech odborných předmětů.
Témata předmětu praxe nejdříve předbíhají teorii – hlavně v 1. a 2. ročníku, což usnadňuje
chápání teorie probírané ve výuce (hlavně v předmětech nauka o lesním prostředí,
zoologie, botanika, stroje a zařízení). Ve 3. a 4. ročníku na výuku teorie bezprostředně
navazuje tak, aby žáci byli schopni aplikovat teoretické poznatky v praktické činnosti
(hlavně v předmětech pěstování lesa, ochrana lesa, lesní těžba, myslivost, ekonomika,
lesní stavby, hospodářská úprava lesa).
4.26.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá převážně na Školním polesí Střední lesnické školy Hranice ve Valšovicích,
které má v odborné výuce nezastupitelnou funkci. Ta spočívá v tom jak je školní polesí
v krajině posazeno a jaká je zde rozmanitost týkající se jednotlivých druhů lesních
prostředí, zde se dá demonstrovat většina prvků lesního prostředí nacházejících se
v oblasti působnosti školy a tím přibližovat lesnictví žákům. Ti zde mohou sledovat porosty,
které založili v prvním ročníku a pak srovnávat svou práci s prací svých předchůdců, Školní
polesí ve Valšovicích je „zelenou učebnou“ školy již od roku 1921, ale přitom je úzce
spojeno s lesnickými provozy ČR. Další formy výuky probíhají také v arboretu školy a
mimořádně u subjektů zabývajících se lesnictvím, či souvisejícími obory (například
dřevařství, mechanizace, ochrana přírody).
Základem výuky je učební praxe uskutečňovaná v týdenních cyklech zpravidla na podzim
a na jaře s možností posunu tak, aby žáci byli účastni celého spektra lesnických prací,
které jsou samozřejmě závislé na počasí. Třída žáků se zúčastňuje těchto prací jako celek,
v případě potřeby je rozdělena na skupiny tak, aby všichni byli pod odborných vedením.
Další formou praktického vyučování jsou jednodenní tzv. provozní individuální praxe, které
jsou organizovány v době výuky tak, že se jich účastní minimálně 3 žáci ze třídy. Jde o
menší skupinky žáků kterým je možno lépe vysvětlit zadaný úkol a žáci získávají lepší
návyky při provádění zadaných prací. Úkoly zde prováděné úzce navazují na probíranou
teorii , kterou je tak možné ihned aplikovat přímo ve výrobním procesu.
Třetí formou jsou tzv. povinné provozní praxe. Specifikem této praxe (aplikujeme ji u 2. a
3. ročníků) je to, že žáci se sami podílejí na její tvorbě a především zaměření, které
koresponduje s jejich profilací během studia. Žáci se podílejí na vzniku smluvního vztahu
mezi subjekty pracujícími v lesnickém provozu a školou. Uzavíráme tak smlouvy se
subjekty většinou poblíž místa bydliště žáků. Tento smluvní vztah vzniká tak, že žák se
musí firmě představit a požádat o umožnění praxe. Učí se tak prezentaci své osoby a svých
schopností (souvislost s předmětem ekonomika – management) a teprve potom vstupuje
do jednání škola. Po uzavření smluv a při vlastním výkonu praxe provádíme namátkovou
kontrolu praxe.
Používané metody:






zadání úkolu
vysvětlení účelu
předvedení dílčího úkolu
průběžná kontrola provádění
vyhodnocení
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4.26.5 Hodnocení
Základem hodnocení je zjištění, zda
žák chápe zásady při provádění
úkolů, zda umí posoudit náročnost
úkolu tak, aby neprováděl jednotlivé
operace, aniž by je byl schopen
zdárně a správně dokončit. Žáka
musíme pozitivně motivovat a
přivést jej k uvědomění si vlastních
schopností při práci v oboru, který si
zvolili a který by se jim měl stát více
posláním než pouze zaměstnáním.
Proto musíme zpočátku hodnotit
více snahu provádět úkoly správně
a v závislosti na jeho osobních
předpokladech a schopnostech je
provádět pod dozorem, následně
pak samostatně pod dohledem.
S postupem
času
v získávání
návyků
můžeme
potom
u
manuálních
prací
přistupovat
k měření jednotlivých výkonů, u technických dovedností pak k hodnocení přesnosti a
rychlosti zpracování. Více rozhodující při hodnocení ve výuce praxí je kvalita než kvantita.
4.26.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Přínosem praxe pro výuku oboru lesnictví je získání komplexního přístupu žáka k
problematice práce s přírodou a lidmi ve všech oblastech lesnického oboru, má totiž svá
velmi odlišná specifika proti jiným odvětvím, například v tom, že „výrobní doba“ v je zde
sto i víceletá. Žák proto musí zjistit, že je nutné pracovat maximálně zodpovědně s ohledem
na budoucí generace, které teprve budou jeho práci hodnotit a posléze po dlouhé době ji
využívat.
Žák musí při hledání návaznosti mezi teorií a praxí zjistit složitosti v přírodě. Konkrétně
význam lesa pro společnost. A to není pouze jen produkce dřevní hmoty, ale mnoho dalších
důležitých funkcí, které je třeba udržovat, chránit a rozvíjet v zájmu zachování životního
prostředí.
4.26.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák pochopí organizaci lesního
hospodářství
 Žák se seznámí s terminologií
 Žák zjistí, co může a nemůže s ohledem na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Žák se seznámí s lesnickým provozem
školního polesí






Žák se naučí rozeznat plody lesních dřevin
Žák se naučí provádět síji a školkování
Žák umí správně vysazovat lesní dřeviny
Žák se orientuje v rámci ochrany lesa

Tematický celek
Učivo
Úvod do lesnictví
 úvod do předmětu praxe,
organizační struktura a
základní pojmy v lesním
hospodářství
 předpisy z bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci,
požární předpisy
 prohlídka základních
provozních objektů, pracovišť a
mechanismů
Základní manuální odborné
práce
 sběr semen a plodů
 práce v lesních školkách
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Žák dokáže udržovat lesní dopraavní síť
Žák zná postupy při udržování parkové
zeleně






Školní vzdělávací program
obnova lesa
ochrana lesa
údržba cest a zařízení
práce v arboretu, péče o zeleň

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák se zdokonalí v zalesňování i s ohledem
na výkon
 Žák umí provádět vyžínání, ošlapávání,
výsek a výřez ručně i mechanizovaně
 Žák dokáže postavit oplocení kolem kultur
 Žák dokáže popsat a udržovat motorovou
řetězovou pilu a umí s ní provádět základní
řezy





Žák rozezná a dokáže číst základní lesnické
dokumenty
Žák dokáže pod vedením vybudovat
myslivecké zařízení a sám ví kdy a kolik
krmiva předkládat zvěři
Žák umí číst a používat lesnické mapy
Žák je schopen provádět základní lesnické,
myslivecké a jiné práce dle požadavků
odborníků v provozu

Tematický celek
Učivo
Manuální práce s odborným
zaměřením
 zalesňování ruční i
mechanizované
 ochrana kultur ruční i
mechanizovaná
 výroba a stavba oplocenek
 základy práce s motorovou
pilou
Odborné provozní práce
 základy administrativy
 myslivost (plány chovu, stavby
mysliveckých zařízení,
přikrmování zvěře)
 orientace v lesnických mapách
 lesnické práce u subjektů
zabývajících se lesnictvím,
myslivostí a jinou lesní výrobou

3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák umí samostatně pracovat s motorovou
pilou v těžbě i manipulaci dříví
 Žák chápe základní požadavky na
přibližování dříví – technologii práce
 Žák dokáže sám provádět výchovu porostů
motorovou pilou a křovinořezem dle
vyznačení prořezávek a probírek
 Žák je schopen samostatně vyznačit
výchovný zásah – prořezávku a probírku
 Žák umí sestavit a používat běžnou
lesnickou evidenci, umí sestavit normy
výkonu, vypočítat mzdy a potřebu materiálu
 Žák umí vystavit doklady na inventarizaci a
expedici dříví
 Žák dokáže změřit pozemek a taxační
veličiny porostu na něm

Tematický celek
Učivo
Odborné práce s mechanizací
 provádění těžby s motorovou
pilou
 základy mechanizovaného
přibližoví dříví
 výchova porostů prořezávky a
probírky
Plánování pěstební činnosti
 vyznačování výchovných
zásahů
 základní lesnická evidence a
dokumentace
 příjem a sortimentace dříví
 měření ploch a taxačních
veličin
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák umí samostatně stanovit techlogii a
vypočítat rozpočet na práce
 Žák je schopen řešit dlouhodobé plánování
 výchovy, těžby a obnovy lesních porostů
v rámci decenálních plánů
 Žák umí používat lesní hospodářkou
evidenci
 a je schopen se podílet na její tvorbě,
včetně mapového díla
 Žák umí provést kontrolu plnění LHP



Žák dokáže sestavit plán chovu a lovu zvěře
na myslivecký rok dle zákonů a vyhlášek
Žák umí sestavit plán a zorganizovat
společný lov zvěře

Tematický celek
Učivo
Odborné technické práce
 stanovení a kalkulace
techologie prací
 komplexní řešení problematiky
pěstební a těžební činnosti,
v ochraně lesa a hospodářské
úpravě lesa
 komplexní využití a zásady
tvorby lesní hospodářské
evidence
 kontrola plnění LHP
Myslivost
 plánování chovu a lovu zvěře
v konkrétní podmínkách
 realizace lovu zvěře
s kompletním zajištěním
společného lovu
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4.27 Lesní pedagogika
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

4.27.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Lesní pedagogika je koncipován jako odborný předmět. Učivo Lesní
pedagogika využívá poznatky, které žáci získali v ostatních odborných předmětech, ale i
na základní škole, a dále je rozvíjí s ohledem na český i evropský standart tohoto
vzdělávání
4.27.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky Lesní pedagogiky je zajistit způsobilost žáků seznamovat veřejnost
s cíli lesnického hospodaření ve světle udržitelného rozvoje a zachování biodiverzity
v přírodě a zároveň představení úlohy lesníků a lesního hospodaření v přírodních
procesech i ekonomických a sociálních rozměrech. Rozvíjení jejich komunikativních a
organizačních schopností a poskytnout jim základy pedagogiky psychologie a didaktiky
EVVO. Rozvíjet u žáků schopnost empaticky řešit různé pohledy na využívání přírodního
prostředí i odpovědně hodnotit lokální i nadregionální témata ochrany lesa a přírodního
prostředí. Úcta a hrdost k práci předků a zároveň odpovědné chování k přírodě vůči
potomkům.
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4.27.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:




















používal základní pedagogické zásady
orientoval se v základech zejména vývojové psychologie
aplikoval základní didaktické zákonitosti
komunikoval odbornou lesnickou problematiku na pro laiky srozumitelné úrovni
dokázal obhájit své odborné názory
diskutoval na kultivované a odborné úrovni
interpretoval nejnovější vědecké poznatky
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat
pojmenoval a vysvětlil funkce lesa
využíval rekreačních funkcí lesa
organizoval a připravoval obsahovou náplň aktivit lesní pedagogiky
používal odborných lesnických znalostí a praktických dovedností a činností
v běžném životě
propagoval zásady ochrany lesa a přírodního prostředí
nebyl ve vztahu k jiným lidem zasažen předsudky, xenofobie, intolerance, rasismu,
agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
aplikoval zásady zdravého životního stylu
zorganizoval a připravil a zrealizoval aktivitu lesní pedagogiky pro klienty
zabezpečil klientům poznatky prostřednictvím prožitku
aplikoval zásady první pomoci
vysvětloval přírodní zákonitosti i lesnické hospodařené formou hry

4.27.3 Charakteristika učiva
Učivo nepovinného předmětu lesní pedagogika může být zařazeno jako součást výuky
druhého nebo třetího ročníku a to dvě hodiny týdně. Je probíráno v šesti tematických
celcích.
Tematický celek základy pedagogiky umožní žákům nahlédnout do této náročné oblasti a
seznámí žáky je s historickými zásadami i se současnými metodami, významnou součástí
je tzv. prožitková pedagogika
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Tematický celek základy psychologie se zabývá zejména vývojovou psychologií a
psychologií skupin dospělých, seniorů, osob se zvláštními potřebami a kombinovanými
skupinami
Tematický celek didaktika lesní pedagogiky se zabývá konkrétní aplikací odborné
problematiky do pro laické skupiny srozumitelné a přijatelné podoby
Tematický celek zásady první pomoci opakuje a prohlubuje znalosti žáků v této oblasti
Nedílnou součástí této výuky jsou samostatné hospitované výstupy žáků s různými
skupinami klientů
4.27.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně, v AV učebně, ale zejména venku v terénu v arboretu
nebo ŠP. Učiva je jen v nezbytné míře vysvětlováno prostřednictvím výkladu, většinou se
používají metody typu brainstorming, kritické čtení a forma prožitku. Preferuje se tvůrčí
činnost žáků a rozvíjení jejich schopností aplikovat získané poznatky a dovednosti v praxi
s vlastní kreativitou
4.27.5 Hodnocení
Základní ideou klasifikace je hodnocení, zda žák je schopen samostatně uspořádat aktivitu
lesní pedagogiky.
4.27.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky zeměpisu vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižné sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologiiuměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné situace, diskutovat o nich a spolupracovat
s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

4.27.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 aplikuje základní pedagogické zásady
 charakterizuje prožitkovou metodu
 aplikuje základní pojmy z vývojové
psychologie skupin a osob se zvláštními
potřebami
 aplikuje didaktické zásady na aktivitách
lesní pedagogiky
 zorganizuje, připraví a realizuje aktivity lesní
pedagogiky

Tematický celek
Učivo
Základy pedagogiky

Základy psychologie
Základy didaktiky
Praktické ukázky
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4.28 Cvičení z biologie
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

týdně 2

celkem 64

4.28.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Cvičení z biologie je koncipován jako odborný předmět. Učivo Cvičení
z biologie využívá poznatky, které žáci získali na základní škole a při předchozím studiu na
SLŠ, a dále je rozvíjí s ohledem na potřeby odborných i dalších předmětů a dále umožňuje
úspěšnější zvládnutí maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek.
4.28.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky Cvičení z biologie je přispět ke způsobilosti žáků zodpovědně a
uvážlivě rozhodovat o problematice související s přírodním prostředím, schopnost
navazovat na znalosti z ostatních přírodovědných předmětů jako např. zeměpis, fyzika,
chemie, matematika, a zároveň odborných předmětů lesnická botanika, lesnická zoologie,
myslivost, lesní těžba, ochrana lesního prostředí, pěstování lesů, nauka o lesním prostředí
a poskytnout jim přehledové a cílené informace o soudobé úrovni vědeckého poznání
v této oblasti. Rozvíjet u žáků schopnost podílet se na odpovědném hodnocení lokálních a
regionálních rozhodování o krajině. Vést k chápání, hodnocení a k environmentálnímu
vědomí v konceptu trvalé udržitelnosti v podmínkách globalizace.
Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:











prohloubil a rozšířil své vědomosti o světě, který jej obklopuje
rozvíjel své dovednosti učit se a být připraven celoživotně se vzdělávat
pochopil obsah základních biologických pojmů, principů a zákonitostí a dovedl je
aktivně používat
dovedl číst a interpretovat informace z různých druhů map, učebnic, příruček, další
literatury a internetu a kriticky tyto informace hodnotit
zvládl fenologická pozorování
uměl se orientovat v krajině a byl schopen vyhodnocovat pobytové známky
živočichů i fytocenologické charakteristiky
uměl vytvářet své vlastní názory a postoje k problematice vztahů v přírodním
prostředí
uměl používat, vyhodnocovat a uplatňovat biologické informace v rámci profesního
i osobního života
ve vztahu k jiným lidem se oprostit od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu,
agresivního nacionalismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti
realizovat zásady zdravého životního stylu

4.28.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu Cvičení z biologie je součástí výuky čtvrtého ročníku a to dvě hodiny týdně.
UČIVO BUDE PŘIZPŮSOBOVÁNO AKTUÁLNÍM POŽADAVKŮM VŠ!
Tématický celek Vznik a vývoj planety Země seznámí žáky se současným stavem
vědeckého poznání v této oblasti.
Tématický celek botanika obsahuje anatomii a morfologii, fyziologii a systém evoluce a
systém rostlin. A dále systém a evoluci hub. Zabývá se také rostlinami a prostředím.
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Tématický celek zoologie zahrnuje systém a fylogenezi bezobratlých a strunatců. Dále
fyziologii, etologii a rozšíření živočichů.
Učivo obecné biologie směřuje k pochopení vzniku a vývoje živých soustav. Popisuje
strukturu a chemické složení buňky. Vysvětluje buněčné dělení, genovou expresi a výměnu
látek a energií.
V genetice je rozšiřováno učivo z oboru cytologické základy dědičnosti a dědičnosti
mnohobuněčného organismu.
V posledním tématu obecná ekologie a ochrana přírody získají žáci schopnost pracovat se
základními ekologickými pojmy a seznámí se s krajinnou ekologií.
4.28.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v kmenové učebně, v AV učebně, ve venkovním prostředí, případně v
laboratoři. Při probírání učiva je použita metoda vysvětlování, výkladu, většinou však
metoda řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí didaktických
pomůcek a didaktické techniky. Často se také používá metoda problémová a diskuse, která
napomáhá rozvíjet názorovou pluralitu ve třídě. Preferuje se kreativita žáků a rozvíjení
jejich schopností aplikovat biologické poznatky a dovednosti v praxi při tvůrčí činnosti.
4.28.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace je předpoklad, že zjišťuji, které znalosti si žáci
osvojili. Hodnocení probíhá formou ústního zkoušení alespoň dvakrát za pololetí a
prostřednictvím testových otázek.
4.28.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky Cvičení z biologie vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence. Spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:









četli s porozuměním odborný text a zpracovávali z něho výstižná sdělení
zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti, uměli formulovat svoje myšlenky a názory
v mluvených i psaných projevech věcně správně používali odbornou terminologii
uměli vyhodnotit a vyvodit závěry z údajů v tabulkách a grafech
dovedli využívat k získání biologických poznatků různé zdroje informací
uměli pracovat samostatně, s odpovídajícím časovým rozvržením činností a
důsledným dodržováním bezpečnosti práce
dovedli řešit přiměřeně náročné biologické problémy a situace, diskutovat o nich a
spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení
dodržovali zdravý životní styl

V rámci předmětu Cvičení z biologie jsou realizována průřezová témata Občan
v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí a Informační a komunikační
technologie, Člověk a svět práce.
Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu Cvičení z
biologie zejména tyto oblasti:




osobnost a její rozvoj
vliv masových médií
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita

Tyto oblasti jsou realizovány:




vytvořením demokratického klimatu ve škole
cílevědomým úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků
mediální výchovou
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Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu Cvičení z biologie
všech šest tematických celků: vznik a vývoj planety Země, botanika, zoologie, obecná
biologie, genetika, obecná ekologie a ochrana přírody.
Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie tvoří v předmětu
Cvičení z biologie zejména tuto oblast:




využití internetu k dalšímu vzdělávání a získávání informací
rešeršní práce z odborné literatury
MKVS

Tato oblast je realizována:




hledáním podkladů a informací na internetu
procvičování učiva v AV učebně
práce v knihovně

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu Cvičení z biologie
zejména tyto oblasti:






žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi, že se dokáže připravit a úspěšně
prosadit na trhu práce a v životě
práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací
odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací
Tyto oblasti jsou realizovány:
v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů životního
prostředí na trh práce a to zejména v Evropě

4.28.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vysvětlí nejnovější vědecké poznatky v této
oblasti
Žák:
 rozliší základní pojmy z anatomie a
morfologie rostlin
 vysvětlí fyziologické jevy u rostlin
 popíše základy systematiky rostlin
 vysvětlí evoluci rostlin
 objasní základní vztahy mezi rostlinami a
prostředím
Žák:
 vysvětlí systém a fylogenezi bezobratlých a
strunatců
 objasní fyziologii, etologii a rozšíření
živočichů
Žák:
 vysvětlí vznik a vývoj živých soustav
 objasní strukturu a chemické složení buňky
 objasní buněčné dělení a genovou expresi
 vysvětlí výměnu látek a energií
Žák:
 objasní základy molekulární genetiky a
 genetiky buněk
 vysvětlí dědičnost mnohobuněčného
organismu
Žák:
 vysvětlí základní ekologické pojmy

Tematický celek
Učivo
Vznik a vývoj planety Země

Botanika

Zoologie

Obecná biologie

Genetika

Obecná ekologie a ochrana
přírody
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4.29 Cvičení z chemie
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

týdně 2

celkem 64

4.29.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Cvičení z chemie patří mezi nepovinné všeobecně vzdělávací předměty. Výuka navazuje
na poznatky chemie získané v základním vzdělávání, v prvním ročníku středoškolského
vzdělávání a dále je doplňuje, rozvíjí a prohlubuje. Umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živé i neživé přírodě a přispívá k hlubšímu pochopení přírodních jevů a
zákonů.
4.29.2 Obecný cíl předmětu
Cílem předmětu je poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách, jevech,
zákonitostech a vztazích mezi nimi, formovat logické myšlení a rozvíjet vědomosti a
dovednosti vedoucí k pochopení a objasnění průběhu chemických dějů, jež budou
využitelné hlavně u přijímacího řízení na vysokou školu, v praxi i v občanském životě.
4.29.3 Charakteristika učiva
Cvičení z chemie je nepovinný předmět, který je součástí výuky ve čtvrtém ročníku. Je
vyučován v rozsahu dvou teoretických hodin týdně. Obsahem nepovinného vyučovacího
předmětu cvičení z chemie jsou čtyři základní celky: obecná, anorganická, organická
chemie a biochemie. Důraz je kladen na opakování a doplnění vědomostí.
4.29.4 Pojetí výuky a metody
Ve výuce se využívá výkladu, diskuse, skupinové práce, procvičování, práce s textem a
periodickou tabulkou, řešení problémových úloh, řešení vzorových testů a příkladů
z běžného života.
4.29.5 Hodnocení
Kontrola vědomostí probíhá formou písemného a ústního zkoušení. Ústně je žák zkoušen
dvakrát za pololetí. Písemná zkoušení mají formu testů, které obsahují vzorové příklady
z přijímacího řízení na vysokou školu s chemickým zaměřením. Součástí hodnocení je
rovněž úroveň ústního projevu při diskusích, při řešení problémových úloh frontální
metodou, výsledky orientačního zkoušení a četnost zapojení do řešení problémových a
praktických úloh.
4.29.6 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 porovná fyzikální a chemické vlastnosti
různých látek a látky roztřídí;
 popíše stavbu atomu, rozliší pojmy atom,
molekula, iont;
 popíše základní metody oddělování složek
ze směsí a jejich využití v praxi; vyjádří

Tematický celek
Učivo
Obecná chemie
 chemické látky a jejich
vlastnosti
 částicové složení látek, atom,
molekula
 směsi a roztoky
 chemické prvky, sloučeniny
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složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení;
uvede příklady značek prvků, vzorců a
názvů jednoduchých sloučenin (oxidy,
hydroxidy, kyseliny, soli) a dovede objasnit
použití oxidačního čísla při odvozování
vzorců a názvů sloučenin;
popíše vznik chemické vazby a
charakterizuje typy vazeb;
popíše charakteristické vlastnosti nekovů,
kovů a jejich umístění v PSP;
objasní podstatu chemických reakcí a
zapíše jednoduchou chem.reakci
chem.rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty, které
lze využít v odborné praxi;
uvede příklady chemických vzorců a názvů
vybraných anorganických sloučenin;
popíše vlastnosti anorganických látek
charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny, popíše jejich vlastnosti,
přípravu, uvede příklady jejich využití
v běžném životě a posoudí je z hlediska
vlivu na zdraví a životní prostředí
charakterizuje základní skupiny uhlovodíků
a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché
chemické vzorce a názvy;
popíše významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin, jejich vlastnosti,
uvede příklady jejich využití v běžném životě
a posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
rozliší přírodní látky;
charakterizuje nejdůležitější přírodní látky;
popíše vybrané biochemické děje







Školní vzdělávací program
chemická symbolika
chemická vazba
periodická soustava prvků
chemické reakce, chemické
rovnice
výpočty v chemii

Anorganická chemie
 názvosloví anorganických
sloučenin
 anorganické látky
 vybrané prvky a anorganické
sloučeniny v běžném životě a
v odborné praxi
Organická chemie
 vlastnosti atomu uhlíku
 základ názvosloví organických
sloučenin
 organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

Biochemie
 přírodní látky, sacharidy, lipidy,
bílkoviny, biokatalyzátory,
nukleové kyseliny
 biochemické děje
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4.30 Cvičení z matematiky
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

týdně 2

celkem 64

4.30.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět Cvičení z matematiky patří mezi všeobecně vzdělávací předměty.
Učivo předmětu využívá poznatky, které žáci získali během studia základní školy a při
studiu na SLŠ, rozvíjí tyto vědomosti s ohledem na potřeby odborného vzdělávání, dalšího
celoživotního vzdělávání a dále umožňuje úspěšnější zvládnutí maturitní zkoušky a
přijímacích zkoušek.
4.30.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude
umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím zaměstnání, ve volném čase apod.).
Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických a
ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika se
významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém
myšlení, prostorové představivosti a vytváření vlastních úsudků. Vede žáky k efektivní
práci s matematickými vědomostmi a dovednostmi v praktickém životě.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:







prohloubili a rozšířili své matematické vědomosti a dovednosti
dovedli číst s porozuměním matematický text, užívali správně matematické
terminologie a symboliky
aplikovali matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání
analyzovali zadanou úlohu a prováděli diskuzi řešení
prováděli reálný odhad výsledku
nacházeli vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, vymezili je,
popsali a správně využili pro dané řešení

182

Střední lesnická škola v Hranicích

Školní vzdělávací program

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:




pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikaci
motivaci k celoživotnímu vzdělávání
důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci

4.30.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu Cvičení z matematiky je součástí výuky čtvrtého ročníku, a to dvě hodiny
týdně. Hloubka probíraného učiva je variabilní, učivo bude přizpůsobeno aktuálním
požadavkům VŠ. Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na:







dovednost analyzovat a řešit problémy
vhodné a správné numerické zpracování úlohy
posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost,
sebekontrola a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky)
chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tematickými celky i
návaznosti na další vědní obory
rozvoj představivosti
schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názor a přijmout myšlenky
ostatních

4.30.4 Pojetí výuky a metody
Při výuce je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální
úroveň. Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků je vhodné střídat a kombinovat
vyučovací metody:








výklad
samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností)
skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh)
hry (zařazení zajímavých a netypických úloh, rébusů)
diskuze
práce s odbornou literaturou
podpora aktivit mezipředmětového charakte

4.30.5 Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení,
orientační zkoušení, písemné zkoušení.
4.30.6 Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci:













našli míru sebevědomí, sebeodpovědnosti
byli schopni vlastního úsudku
uměli prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy
rozvíjeli své vyjadřovací schopnosti
efektivně se učili a pracovali
přijímali hodnocení výsledků své práce, přijímali radu i kritiku
dokázali vystihnout jádro problému
rozvíjeli dovednost aplikovat získané poznatky
přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
pracovali s informacemi a kriticky je vyhodnocovali
prováděli reálný odhad při řešení praktického problému
rozvíjeli logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy
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4.30.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák
 rozvíjí již získané znalosti, které aplikuje na
složitější příklady
 propojuje již získané vědomosti z matematiky
do dalších předmětů (chemie, fyzika,
výpočetní technika, ekonomika, odborné
předměty)
 řeší úlohy z běžného života a navrhuje
nejefektivnější způsob výpočtu
 provádí reálný odhad výsledku při řešení
praktického problému
 provádí diskuzi řešení
 používá odbornou literaturu, internet
 používá matematické tabulky

Tematický celek
Učivo
Množiny
 číselné množiny
Výrazy
 úprava složitějších
algebraických výrazů
 mocniny a odmocniny
Rovnice a nerovnice
 lineární, kvadratické rovnice a
nerovnice
 iracionální, exponenciální a
logaritmické rovnice
 soustavy rovnic
 rovnice s parametrem
Funkce
 funkce lineární, kvadratické,
mocninné, exponenciální a
logaritmické, funkce s absolutní
hodnotou, goniometrické
 definiční obor funkce
Goniometrie a trigonometrie
 goniometrické vzorce, úprava
goniometrických výrazů
 goniometrické rovnice
 sinová a kosinová věta
 užití v praxi
Planimetrie
 konstrukční úlohy
 obvody a obsahy rovinných
útvarů
Stereometrie
 povrchy a objemy těles
Kombinatorika a
pravděpodobnost
 kombinatorika bez opakování
(variace, permutace,
kombinace)
 pravděpodobnost
 statistika
Analytická geometrie
 vektory, počítání s vektory
 parametrická, obecná a
směrnicová rovnice přímky
 vzájemná poloha přímek)
Kuželosečky
 kružnice, elipsa, parabola,
hyperbola
 vzájemná poloha přímky a
kuželosečky
Komplexní čísla
 algebraický a goniometrický tvar
komplexního čísla
 operace s komplexními čísly
 řešení kvadratických rovnic v C
Posloupnosti a řady
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4.31 Cvičení z ICT
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

2. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

4.31.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Podstatu předmětu tvoří učivo umožňující žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí
se s moderními informačními technologiemi a získají přehled ve světě informací se
zaměřením na využití výše uvedeného v oboru lesnictví.
4.31.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem cvičení z ICT je podporovat u žáků kreativitu při práci s informacemi a jejich
využití v dalším vzdělávání i v praxi. Získané dovednosti jsou v informační společnosti
nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou efektivního rozvíjení
profesní stejně jako zájmové činnosti. Předmět provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími
za povrchní pohled na skutečnosti.
4.31.2.1 Stanovené cíle předmětu.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:










Získal snahu o samostatné nalezení řešení problémů.
Získal zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně
komunikace živé.
Dokázal sbírat a třídit informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu;
Bezpečně a správně interpretoval informace a kriticky je dokázal vyhodnotit a
uváženě je používal;
Dokázal zformulovat střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření;
Uměl zpracovat vyhledané informace do požadované podoby a výstupů
prostřednictvím dostupných softwarových technologií s využitím běžného
hardware;
Zvládl práci s běžnými technickými pomůckami (skener, fotoaparát, kamera atp.);
Cíleně dodržoval vymezená pravidla a dbal na zásady bezpečnosti a hygieny
práce;
Přirozeně dodržoval základní pravidla chování na síti a respektoval pravidla
slušného chování na Internetu ve smyslu sbírky pravidel a zásad „Uživatelův
průvodce po síti a netiketa“;

4.31.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu cvičení z ICT je součástí výuky druhého ročníku a to hodinu praktické
výuky týdně. Je žákům předkládáno a procvičováno s nimi postupně v tematických celcích
aktualizovaných podle současného stavu poznání v oblasti ICT
Toto cvičení má za úkol umožnit žákům prohloubit znalosti a dovednosti získané
v předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Je chápáno především jako
zvýšená hodinová dotace.
Po zopakování a zejména nezbytné aktualizaci učiva z prvního ročníku je zaměřena
pozornost především na perfektní zvládnutí zpracování textu. Tato výuka vyústí ročníkovou
prací simulující bakalářskou nebo diplomovou práci.
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Tematický celek hardware seznamuje žáky s principem práce počítače, s jeho jednotlivými
částmi a jejich funkcemi (prohloubení znalostí získaných v prvním ročníku).
Dalším stěžejním tématem je vytvoření jednoduché webové stránky v jazyku HTML
s využitím všech svých dosavadních znalostí grafických a textových formátů a veřejné
publikování těchto stránek na některém serveru.
Zároveň je cvičení z ICT pojímáno jako prostor pro téma podle aktuálního zájmu žáků
týkajícího se ICT.
4.31.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá vždy ve skupinách a to s maximálním počtem šestnácti žáků v jedné
skupině. Výuka probíhá převážně v kmenové učebně ITL, kde na každého žáka připadá
jeden počítač. Při seznamování žáků s nejnovějším učivem je nejčastěji využívána metoda
řízeného rozhovoru spojená s názorným vyučováním pomocí moderních didaktických
pomůcek a aktuálně doplňované didaktické techniky na současné technologické úrovni.
Jako doplňující metody je zejména u zcela nových informací použito vysvětlování na
příkladech a výkladu nových jevů. Preferuje se tvůrčí činnost žáků a rozvíjení jejich
schopností aplikovat poznatky a dovednosti z oblasti ICT v praxi. Celá výuka je dobře
podpořena materiály v digitální podobě přístupnými žákům v rozsáhlé, průběžně
aktualizované databázi prostřednictvím informačního systému školy.
4.31.5 Hodnocení
Základní ideou hodnocení a klasifikace na SLŠ je předpoklad, že se zjišťuje, co žák umí a
zná, čemu byl naučen, nikoliv co neumí a co nezná. Hodnocení probíhá formou
přezkoušení praktických dovedností a to jak osobním kontaktem s učitelem u počítače, tak
také zpracováním samostatných prací a projektů. U žáků se hodnotí také hloubka
porozumění jevům a procesům a to vždy přiměřeně věku a schopnostem žáka.
Dále jsou žáci hodnoceni také za frontální projevy, individuální přínosy ve formě sdělení či
jednoduché prezentace s využitím ICT při seznamování se s tematikou.
4.31.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Kromě výše uvedených cílů výuky předmět cvičení z ICT vytváří a rozvíjí následující klíčové
kompetence a spolu s ostatními předměty zajišťuje, aby žáci:














Byli podněcováni ke sběru informací a k orientaci ve zdrojích informací;
Zpracovávali prezentace i u projektů s jinou než informačně-technologickou
tematikou;
Zvládli a využívali informačních technologií při řešení problémů;
Zvládli způsoby zacházení s informacemi, jejich zdroji (ověřování správnosti);
Dodržovali obecně platné zásady práce s daty;
Šetrně a ohleduplně zacházeli s informačními technologiemi a byli zodpovědní za
svěřený majetek;
Četli nejen odborný text s jeho porozuměním a zpracovávali z něj výstižná sdělení
všemi dostupnými formami;
Zkvalitnili svoje vyjadřovací schopnosti a dovedli formulovat svoje myšlenky,
názory a představy související s tématem a zaměřením předmětu;
V mluveném i psaném projevu a to jak bezprostředním, tak zprostředkovaném s
využitím škály ICT věcně a vědomě správně používali odbornou terminologii;
Formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně;
Zpracovávali běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty;
Snažili se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
Uměli pracovat samostatně, zodpovědně a kvalitně a s odpovídajícím časovým
rozvržením činností při důsledném dodržování bezpečnosti práce;
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Dovedli řešit přiměřeně náročné problémy a situace týkající se oblasti ICT,
diskutovat o nich a spolupracovat s ostatními členy týmu při jejich řešení;
Dodržovali zdravý životní styl;
V rámci předmětu cvičení z ICT jsou realizována následující průřezová témata:
Občan v demokratické společnosti;
Člověk a životní prostředí;
Člověk a svět práce;

Obsah průřezového tématu Občan v demokratické společnosti tvoří v předmětu cvičení
z ICT zejména tyto oblasti:






Osobnost a její rozvoj;
Vliv masových médií;
Morálka, svoboda;
Odpovědnost, tolerance;
Solidarita;

Tyto oblasti jsou realizovány:




Vytvořením demokratického klimatu ve škole při všech formách kontaktu se žáky;
Cílevědomým přiměřeným úsilím o dobré znalosti a dovednosti žáků;
Mediální výchovou;

Obsah průřezového tématu Člověk a životní prostředí tvoří v předmětu cvičení z ICT
zejména tyto oblasti:



Životní prostředí člověka a jeho vliv na přírodní zdroje z hlediska jejich
obnovitelnosti a vyčerpanosti
Intoxikace životního prostředí doslouživší IC technikou, možnosti recyklace

Obsah průřezového tématu Člověk a svět práce tvoří v předmětu cvičení z ICT zejména
tyto oblasti:



Žák a absolvent je vybaven takovými vlastnostmi a návyky, že se dokáže připravit
a úspěšně prosadit na trhu práce a v životě
Odpovědné rozhodování na základě pozorného a objektivního vyhodnocení
získaných informací

Tyto oblasti jsou realizovány:


Zejména v diskusích na téma možné negativní dopady globálních problémů
životního prostředí spojených s masovým využíváním ICT také na trh práce a to
zejména v Evropském prostředí.

4.31.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák dodržuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy při práci
s digitální technikou
 Žák popíše zásady a pravidla poskytnutí
první pomoci při úrazu elektrickým proudem
 Žák využívá základní standardní funkce
počítače a jeho nejběžnějších periferií

Tematický celek
Učivo
Úvod
 Opakování učiva z prvního
ročníku
 Historie výpočetní techniky
 Popis vnitřních částí počítače
 Dvojková soustava
 E-mail

187

Střední lesnická škola v Hranicích





















Žák respektuje pravidla bezpečné práce
s hardaware a software a postupuje
poučeně v případě jejich závady
Žák převádí čísla z desítkové soustavy do
dvojkové soustavy a naopak
Žák komunikuje s učitelem prostřednictvím
e-mailové pošty (iskola.cz)
Žák využívá prostředky e-mailové
komunikace a zvládá navigaci a vyhledávání
informací na webových stránkách
Žák pracuje s informacemi v souladu se
zákonem o duševním vlastnictví
Žák řeší jednoduché problémy při
základních úkonech na webu a při používání
emailové pošty
Žák používá antivirové prostředky
Žák řeší jednoduché problémy s během
programů, při práci se soubory
Žák vyjmenuje základní části počítače a
vysvětlí jejich funkci

Žák provádí základní úkony v manipulaci se
soubory (složka , adresář, názvy, správa
souborů, cesta absolutní, relativní, označení
více objektů, vyhledávání souborů, práce
s více okny)
Žák využívá základní funkce textového a
grafického editoru, uplatňuje základní
typografická pravidla
Žák vytváří (používá) požadovanou
strukturu dokumentu – odstavce, tabulky,
obrázky, jejich atributy
Žák zpracuje samostatnou - minimálně
desetistránkovou práci - se všemi
typografickými pravidly pro bakalářskou
nebo diplomovou práci – (volí odborné
téma vhodné pro žáka SLŠ)
Žák používá klíčové příkazy jazyka HTML
Žák vytvoří jednoduchou webovou stránku
v jazyku HTML s využitím znalostí
grafických a textových formátů
Žák publikuje webové stránky na některém
serveru (wz.cz, apod.)
Žák vytvoří jednoduchou prezentaci PowerPoint

Školní vzdělávací program

Hardware
 Základní deska
 Procesor, vnitřní a vnější
paměti,
 Rozšiřující karty – síťová,
grafická, zvuková
 Vstupní a výstupní zařízení –
klávesnice, monitor
Windows

Word
 Využití stylů
 automatické číslování,
 generování obsahu, seznamu
obrázků, rejstříku,
 použitá literatura a odkazy –
generování

Tvorba webových stránek
v HTML kódu

Publikování webových stránek
 TotalCommander
PowerPoint
Opakování
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4.32 Jazyková konverzace
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1
týdně 1
týdně 1
týdně 1

celkem 32
celkem 32
celkem 32
celkem 32

týdně 4

celkem 128

4.32.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Výuka cizích jazyků na SLŠ Hranice vychází ze vzdělávací oblasti „Vzdělávání a
komunikace v cizím jazyce“ v RVP pro střední odborné vzdělávání, obor lesnictví. V rámci
cizích jazyků jsou vyučovány předměty – cizí jazyk 1, cizí jazyk 2 a jazyková konverzace.
Tyto předměty jsou koncipovány jako všeobecně vzdělávací předměty, umožňují žákům
aktivně si osvojit cizí jazyk a vytvářejí předpoklady pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí. Komunikativní znalost cizích jazyků přispívá ke zvýšení mobility žáků v jejich
osobním životě, během studia na vysoké škole i v průběhu celoživotního vzdělávání,
rozšiřuje znalosti o jiných kulturních oblastech a přispívá k možnosti lepšího uplatnění na
trhu práce.
Ve škole jsou vyučovány jazyky anglický a německý, podle zájmu žáků je možné nabídku
rozšířit o výuku jazyků ruského, španělského a francouzského, dokumenty pro výuku
těchto tří jazyků jsou k dispozici u ředitele školy.
4.32.2 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
1. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 použije vhodný pozdrav;
 představí sebe, svou rodinu, přátele;
 popíše vzhled, zájmy,profesi, kladné a
záporné vlastnosti osob;
 popíše svůj domov (dům, byt, vlastní pokoj,
okolí domu);
 pojmenuje základní práce v domácnosti;
 popíše stručně své bydliště, pojmenuje
veřejné budovy(radnice, nemocnice, pošta);
 porovná výhody bydlení v bytě a domě, na
venkově a ve městě;
 pojmenuje školu, popíše třídu, uvede školní
předměty a rozvrh hodin;
 zdůvodní výběr školy;
 popíše stručně mezilidské vztahy ve škole a
ve třídě;
 popíše svůj denní a týdenní program;
 pojmenuje základní druhy jídel a nápojů;
 popíše návštěvu restaurace, objedná si jídlo
podle jídelního lístku;

Tematický celek
Učivo
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost ústní
Tematické okruhy všeobecné:
 Pozdravy, představování
 Moje rodina a přátelé
 Můj domov, bydlení, domácí
práce
 Moje město
 Naše škola
 Denní a týdenní program
 Jídlo, nápoje, návštěva
restaurace
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vyjmenuje základní profese v lesnictví
(lesník, hajný, lesní dělník, lesní inženýr) a
sdělí, proč si vybral studijní obor lesnictví;
vyjádří názvy základních typů lesa,
nazve základní lesní dřeviny;
pojmenuje další rostliny v lese (keře,
bobuloviny, houby);
napíše svou adresu;
vyplní jednoduchý formulář (jméno, adresa
bydliště, název školy, národnost);
napíše omluvu, jednoduchý vzkaz, žádost;
napíše blahopřání k narozeninám
k vánocům;
napíše kratší osobní dopis;

Školní vzdělávací program

Tematické okruhy odborné:
 profese v lesnictví
 lesní typy a základní dřeviny
 další rostliny v lese (využití
projektu „Den stromu“
v arboretu školy)
 malá exkurze do arboreta
lesnické školy
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost písemná
 psaní jednoduchých vzkazů,
pozdravů, poznámek, sdělení,
omluv a žádostí,
 vyplnění jednoduchého
dotazníku nebo formuláře,
 vyplnění ankety na známé
téma

2. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 popíše své záliby a koníčky;
 vyjmenuje základní druhy sportu (vybavení,
místo konání);
 popíše své sportovní aktivity;
 vysvětlí význam sportu pro člověka;
 vyjmenuje základní druhy obchodů, co
v nich lze koupit, jak je možné platit;
 porovná nakupování v supermarketu a
menším místním obchodě;
 popíše části těla, příznaky nemoci;
 předvěde rozhovor mezi lékařem a
pacientem;
 vysvětlí pojem zdravý životní styl;
 vyjmenuje dopravní prostředky, uvede
výhody a nevýhody;
 popíše různé možnosti cestování,
charakterizuje ubytovací zařízení;
 vyjmenuje cizí jazyky, které se učí, popíše
činnosti při hodině cizího jazyka;
 pojmenuje základní druhy jehličnatých a
listnatých dřevin;
 popíše části stromu;
 stručně charakterizuje jednotlivé jehličnaté a
listnaté dřeviny;
 napíše jednoduché vzkazy, oznámení,
omluvy, žádosti objednávky a blahopřání (email, pohlednice);
 vytvoří krátký osobní dopis formou e-mailu;
 sestaví písemné odpovědi na otázky;
 vytvoří v písemné podobě krátkou
reprodukci textu;
 pracuje při svých písemných přípravách
k ústním vystoupením s dvojjazyčným
slovníkem s elektronickým slovníkem;

Tematický celek
Učivo
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost ústní
Tematické okruhy všeobecné:
 Volný čas
 Sport, sportovní hry
 Nákupy, obchody, služby
 Péče o zdraví, návštěva lékaře,
běžné nemoci
 Cestování, dopravní prostředky
 Výuka cizích jazyků

Tematické okruhy odborné:
 Jehličnaté a listnaté dřeviny
(využití přírodnin z projektu
„Kufr plný dřeva“)
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost písemná
 psaní vzkazů, omluv formou emailu
 blahopřání k narozeninám,
vánocům
 sestavení osobního dopisu
 sestavení krátké reprodukce
 vyplňování dotazníků, anket
 jednoduchá objednávka
(přenocování v hotelu)
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3. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 vyjmenuje roční období, popíše typické
počasí pro jednotlivá roční období;
 popíše své oblíbené roční období;
 vyjmenuje aktivity typické pro jednotlivá
roční období;
 pozve přítele do kina, na koncert;
 uvede oblíbené knihy, televizní programy;
 zajistí lístky na kulturní představení, popíše
jeho průběh;
 uvede, které informace má obsahovat
životopis;
 vytvoří svůj životopis;
 rozlišuje zaměstnání (volba povolání, druhy
povolání, mzda, nezaměstnanost)
 pojmenuje budoucí povolání a pracovní
možnosti;
 vysvětlí základní funkce lesa;
 popíše způsob obnovy lesa a výchovná
opatření;
 pojmenuje základní druhy těžby a stroje,
které jsou při těžbě používány;
 napíše kratší dopis úředního charakteru
(objednávka zboží, ubytování, odpověď na
inzerát s pracovní nabídkou);
 sestaví delší osobní dopis s pozváním na
návštěvu přítele se zahraničí a s nabídkou
cestovního programu;
 dovede si vypracovat poznámky v bodech
k probíhající diskusi a pak je využije při
zapojení do diskuse;

Tematický celek
Učivo
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost ústní
Tematické okruhy všeobecné:
 Počasí a podnebí
 Kultura, návštěva kina,
koncertu, divadla, četba,
televize
 Životopis
 Profese, budoucí povolání

Tematické okruhy odborné:
 Funkce lesa
 Pěstování lesa
 Lesní těžba
 Moderní stroje pro lesní těžbu
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost písemná
 vyplňování tiskopisů úředního
charakteru
 psaní kratšího úředního dopisu
(odpověď na pracovní nabídku
v inzerátech)
 psaní e-mailů osobního a
úředního charakteru
 psaní poznámek a základních
bodů k diskusi
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4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 uvede základní informace o naší zemi,
popíše polohu podle mapy;
 vyjmenuje turisticky zajímavá místa;
 pozve přítele do naší republiky a sestaví
zajímavou trasu návštěvy;
 charakterizuje životní prostředí a jeho
ochranu, vysvětlí pojem ekologie;
 porovná životní prostředí ve městě a na
venkově;
 pojmenuje běžné spotřebiče v domácnosti;
 popíše základní součásti počítače
 vyjmenuje možnosti práce s počítačem nebo
jinými přístroji (mobil, přehrávače)
 vyjmenuje známé vědce, nositele Nobelovy
ceny za vědu a techniku;
 pojmenuje vztahy mezi lidmi (přátelství,
láska, rasismus, vztah k cizincům);
 uvede problémy dnešní mládeže (drogy,
sekty, závislosti)
 orientuje se v problémech současného
světa (nezaměstnanost, kriminalita,
vandalství)
 pojmenuje základní druhy lesní zvěře;
 popíše činnosti lesníka v oblasti chovu a
lovu;
 orientuje se v základních ekologických
problémech;
 napíše osobní dopis nebo kratší úřední
dopis;
 připraví si písemně podklad pro referát;
 vypracuje písemně na počítači kratší
projektovou práci na jemu blízké odborné
téma;




podá základní informace o zemích příslušné
jazykové oblasti;
určí polohu zemí na mapě, pojmenuje hlavní
města a další významná střediska;
vyjmenuje nejznámější památky měst a
významné turistické oblasti;

Tematický celek
Učivo
Produktivní a interaktivní
řečová dovednost ústní
Tematické okruhy všeobecné:
 Česká republika, Praha
 Životní prostředí
 Věda a technika, nová média
 Člověk a společnost

Tematické okruhy odborné:
 Myslivost
 Lesní zvěř
 Ochrana životního prostředí
Produktivní a interaktivní řečová
dovednost písemná
 -psaní osobních i kratších
úředních dopisů
 -písemná příprava referátu
 -projektová práce na odborné
téma
Poznatky o zemích
 Základní poznatky o zemích
příslušné jazykové oblasti
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4.33 Sportovní hry
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2
týdně 2
týdně 2
týdně 2

celkem 64
celkem 64
celkem 64
celkem 64

týdně 8

celkem 256

4.33.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Obecný cíle výuky sportovních her se shodují s cílem výuky tělesné výchovy. Žákům jsou
vytvářeny podmínky pro přípravu na sportovní trénink.
4.33.2 Obecný cíl předmětu
Výuka směřuje k tomu, že žák




ovládá cvičení k regeneraci a kompenzaci tělesných a duševních sil
dovede uplatňovat techniku a základy taktiky ve vybraném sportovním odvětví
participuje na týmových herních činnostech družstva, v atletice se specializuje na
zvolenou sportovní disciplínu

4.33.3 Charakteristika učiva
Učivo volitelného předmětu sportovní hry je součástí výuky ve všech ročnících a to dvě
hodiny týdně. Žáci mají možnost navštěvovat sportovní hry – basketbal, fotbal, házenou,
atletiku a v případě zájmu, je možnost zřídit jiné sportovní hry(florbal, softbal, atp.).
Sportovní hry rozvíjí u žáků základní techniku a taktiku hry, postupně se žáci specializují
na jednotlivé činnosti v družstvu. Ve SH zaměřených na atletiku se žáci specializují na
zvolenou disciplínu.
4.33.4 Pojetí výuky a metody
V současné době je výuka prováděna v tělocvičnách hranických škol a ve sportovním
areálu tělovýchovné jednoty formou dvouhodinovky. Nejčastější metodou výuky je
skupinová práce a metoda individuálního tréninku.
4.33.5 Hodnocení
Cílem hodnocení jsou výkony žáka v atletických disciplínách, v míčových hrách jeho
schopnosti a dovednosti – hlavně při zapojení do hry, znalost pravidel a předpisů.
4.33.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Shodné jako v tělesné výchově. Navíc usměrňovat a vést žáky ke zvyšování výkonnosti
v jejich oblíbených sportovních aktivitách.
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4.33.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák řeší pohybové úkoly v souladu s
individuálními předpoklady
 zvládá podle svých předpokladů techniku
taktiku běhu
 řeší ve spolupráci s učitelem správnou
techniku zvolené disciplíny
 uvede příklady rozvoje jednotlivých
pohybových schopností
 dodržuje bezpečnost
 stanoví si individuální cíl
Žák usiluje o optimální techniku v individuálních
herních činnostech
 využívá znalosti pravidel
 komunikuje při pohybových činnostech
 podílí se na organizaci turnajů
 využívá odbornou terminologii

Žák usiluje o optimální techniku v individuálních
herních činnostech
 participuje na týmových herních činnostech
družstva
 dodržuje smluvené signály
 využívá odborné terminologie a znalosti
pravidel
 podílí se na organizaci turnajů

Žák usiluje o zlepšení individuální techniky
 dodržuje smluvené signály
 dovede se zapojit do organizace turnajů
 podporuje fair play jednání
 využívá znalosti pravidel při řízení utkání

Tematický celek
Učivo
Atletika
Běhy, nízký start
průpravná běžecká cvičení,
speciální běžecká cvičení,
odrazová průprava, speciální
posilování
Atletické disciplíny dle specializace

Basketbal
Individuální herní činnosti
jednotlivce
 přihrávky, driblink, dvojtakt a
střelba po dvojtaktu
 střelba v různých modifikacích
 Herní systémy
 postupný protiútok
 rychlý protiútok
 osobní obranný systém
 zónová obrana apod.
Využití herních signálů ve hře,
znalost pravidel
Házená
Individuální herní činnosti
jednotlivce
 přihrávky jednoruč na místě i
v pohybu
 driblink pravou, levou
 střelba z výskoku, trestný hod
 Herní systémy
 postupný a rychlý protiútok
 zónová obrana 0 – 6 a její
modifikace, osobní obrana
 Využití herních signálů ve hře.
Fotbal (malá kopaná)
Individuální herní činnosti
jednotlivce
 přihrávka, vedení míče,
zpracování míče
 střelba, trestný kop
 Herní systémy
 postupný a rychlý protiútok
 zónová obrana, herní signály
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4.34 Literární seminář
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

4.34.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahem semináře je rozšíření učiva oproti povinným hodinám literatury. Náplň předmětu
se nebude zaměřovat pouze na literární historii či interpretaci v užším slova smyslu. Jde o
pojetí literárního textu jako východiska pro mluvní projev či jiné formy literárních
stylistických cvičení včetně práce s jazykovými prostředky tohoto textu. V rámci semináře
se studenti zabývají i přesahy literatury do ostatních druhů umění, aktuálním kulturním
děním atd.
Poznámka: Seminář není určen na opakování literární historie k maturitě. Seminář je určen
studentům s hlubším zájmem o český jazyk, četbu, literaturu a kulturu obecně.
4.34.2 Obecný cíl předmětu
Literární seminář základně navazuje na poznatky a zkušenosti z vyučování literatuře. Jeho
cílem je:
1. Rozšířit a prohloubit systém dovedností studentů, zejména samostatně vybírat
studijní literaturu a osvojit si některé základní postupy práce s ní.
2. Rozšířit a prohloubit schopnosti a vědomosti, a to osvojováním literárního textu
jako specifického zobrazení reality a objasňováním zvláštností literárního
uměleckého díla.
3. Rozvíjet zájem a potřeby o literární a kulturní život společnosti.
4. Prohlubovat, rozšiřovat literárněvědné vědomosti studentů (historické, teoretické,
kritické), které získali při vyučování literatury.
4.34.2.1 Stanovené cíle v literárním semináři:
Výuka směřuje k tomu, aby žák:










chápal umění jako specifickou a plnohodnotnou výpověď o skutečnosti;
uplatňoval estetická a etická kritéria v běžném životě a přitom rozvíjel svůj osobitý
styl projevu;
utvářel svůj kladný vztah ke kulturnímu dědictví, duchovním i materiálním
hodnotám;
byl veden ke čtenářství a smysluplné interpretaci literárních děl;
dovedl vyjádřit vlastní názory a prožitky z vnímání uměleckého díla;
získal přehled o hlavních směrech a vybraných osobnostech české a světové
literatury;
rozvíjel své verbální i neverbální komunikační dovednosti
chápal a přijímal kulturní odlišnosti různých tradic a etnik;
pěstoval svoji toleranci k estetickému cítění a vkusu jiných lidí.
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4.34.3 Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze dvouhodinových bloků, které se vzájemně doplňují a podporují.
S přihlédnutím k životním osudům autorů a celkové charakteristice díla se zaměříme na
společné čtení či poslech vybraných ukázek, vnímání jejich estetických hodnot a jejich
rozbor po stránce obsahové i stylistické s následnou diskusí. Nechybí zařazení děl do
dobového literárního a kulturního kontextu. Vzhledem k tomu, že některé z probíraných
knih byly úspěšně zfilmovány, jsou žáci prostřednictvím promítaných filmových ukázek
vtahováni také do problematiky kinematografické. Srovnání uměleckých zážitků potom
poslouží k uvědomění si odlišností jazyka literatury a výrazových prostředků, jimiž
disponuje film.
Žáci jsou také vedeni k samostatnému čtení, jehož výsledky zpracovávají například formou
badatelských monoprojektů k vybraným tématům.
4.34.4 Pojetí výuky a metody
Výuka kombinuje formu skupinovou a individuální. Metodicky je zaměřena především na
estetické vnímání a prožívání uměleckých textů. Součástí výuky je rovněž řešení
problémových úloh.
Ke zkvalitnění komunikační a literární výchovy poslouží i didaktická technika - audio a
videozáznamy vztahující se k vybraným literárním tématům.
Literární výchova zahrnuje kromě četby, poslechu, analýzy a interpretace uměleckých
textů také přiblížení klíčových momentů v české a světové literární historii. Žák by měl být
schopen zařadit autora do literárněhistorického kontextu, zhodnotit jeho přínos a na
vybraném textu doložit konkrétními příklady charakteristické znaky určité kulturní epochy
či uměleckého postupu.
K oživení zájmu žáků o literaturu lze využít expoziční metody: motivační vyprávění,
motivační rozhovor, úkoly s otevřeným koncem, vizuální projekci, řízenou skupinovou
diskusi.
Výuka literatury má integrující charakter, proto je třeba respektovat interdisciplinární vztahy
a poskytnout žákům prostor pro využívání znalostí a dovedností získaných i v jiných
předmětech.
4.34.5 Hodnocení
Vyučovací předmět patří do kategorie nepovinných předmětů, proto žáci nebudou
klasifikováni.
4.34.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata.
Literární seminář vede žáky k tomu, aby uměli v mluvené i písemné podobě srozumitelně
a souvisle formulovat své myšlenky, vyjadřovali se jazykově a věcně správně a v souladu
se zásadami kultury projevu a chování. Žáci se učí vést aktivně diskusi, formulovat a
obhajovat své názory a postoje a přitom respektovat mínění druhých. Velmi důležitý je
rozvoj jejich kritického myšlení – např. v rámci zpracování různých témat pro badatelské
miniprojekty se žáci učí pracovat s rozličnými zdroji informací, včetně prostředků
informačních a komunikačních technologií, a kriticky je hodnotit.
Dle možností jsou do výuky zařazována také průřezová témata, jejichž prostřednictvím lze
pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a jejich morální postoje, učit je
občanskému soužití, vést je k zodpovědnosti za další vývoj společnosti, za stav životního
prostředí i kulturního dědictví, pěstovat v nich zásady umožňující trvale udržitelný rozvoj.
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Těmito tématy jsou:
Občan v demokratické společnosti
Žáci se učí orientovat v masových médiích, využívat a kriticky hodnotit jejich informace,
odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci; učí se též jednat s lidmi, diskutovat o citlivých
nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi; osvojují si některé
základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií a někteří si osvojují
dovednosti i pro aktivní zapojení do mediální komunikace (práce v redakci školního
časopisu).
V žácích je třeba prohlubovat zájem o politické a společenské dění u nás i ve světě a stejně
tak o veřejné záležitosti místního charakteru.
K realizaci výše zmíněného slouží i využití žákových poznatků získaných v dalších
předmětech - např. v občanské nauce, dějepisu, cizích jazycích, ekonomice.
Člověk a životní prostředí
V průběhu slohové i literární výchovy je žák při práci s literárním textem (např. v diskusi) či
při stylizaci vlastního projevu vztaženého k přírodní tématice veden k tomu, aby chápal
význam zdravého životního prostředí pro společnost, vnímal krásy přírody i nutnost svého
aktivního přístupu k její ochraně.
K realizaci slouží i využití žákových poznatků z další školní výuky – zejména z odborných
lesnických a přírodovědných předmětů.
Člověk a svět práce
Žáci jsou vedeni k samostatnému řešení úkolů tak, aby volili vhodné prostředky a způsoby
práce a využívali zkušeností již dříve získaných. Rozvíjejí komunikační schopnosti, které
mohou uplatnit při veřejném vystupování nebo při týmové práci (např. v redakčním
kolektivu).
Žáci jsou rovněž vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za vlastní životy,
význam vzdělání pro svůj život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a
úspěšné kariéře. V této souvislosti se učí písemně i verbálně prezentovat sami sebe při
jednání s možnými zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority.
Informační a komunikační technologie
V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační
technologie. Žák je veden k jejímu aktivnímu používání, a to zvláště při zpracovávání
nejrůznějších témat pro referáty a mluvní cvičení. Při tvorbě prezentací žák pracuje s
textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, digitálním fotoaparátem atd.
K realizaci napomáhají žákovy znalosti z předmětu informační a komunikační technologie.
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4.34.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
Výsledky vzdělávání, kompetence
Žák:
 rozlišuje základní literární druhy a žánry,
správně používá odpovídající literární
terminologii
 pracuje tvořivě s literárním textem podle
pokynů učitele a svých schopností
 volně reprodukuje text podle svých
schopností
 individuálně prožívá slovesné umělecké
dílo,
 rozvíjí svůj pozitivní vztah k literatuře
 čte a přednáší literární texty ve vhodném
frázování, intonaci a tempu
 vyjadřuje pocity a zážitky z
reprodukovaného textu
 využívá poznatků o jazyce k tvořivé práci s
textem
 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v
literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
 samostatně získává informace z různých
zdrojů, zvládá práci s literárními prameny
 vyhledává informace v různých typech
katalogů, v knihovně, v dalších informačních
zdrojích
 tvoří vlastní literární text na dané téma

Tematický celek
Učivo
Literatura pro děti a mládež.
Člověk v běhu dějin – literatura
s historickou tématikou.
Prolínání světa snů, fantazie a
reality - sci-fi, fantasy, groteska a
absurdita v literatuře.
Zobrazení války v literatuře.
Literatura s lesnickou a
mysliveckou tématikou.
Cesta do hlubin lidské duše psychologická literatura.
Současná česká či světová
literatura.
Poezie pro mladé lidi.
Divadlo jako zvláštní druh
uměleckého projevu.
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4.35 Projektové řízení
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Počet vyučovacích hodin:

4. ročník

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 1

celkem 32

týdně 1

celkem 32

4.35.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU je koncipován jako
nepovinný předmět. Předmět přibližuje žákům aktuální podmínky možností získání
prostředků z fondů EU. Buduje v žácích projektové myšlení, které je vyžadováno nejen při
tvorbě projektů EU.
4.35.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU je přispět ke
způsobilosti žáka orientovat se v možnostech tvorby projektů nejen v lesním hospodářství,
ale i v jiných oblastech profesního i veřejného života. Rozvíjet schopnosti žáka zodpovědně
se rozhodovat, oddělovat věci podstatné od méně podstatných.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:





pochopil principy regionální politiky EU
objasnil význam strategických dokumentů, orientuje se v nich
sestavil projekt, popsal jeho výhody a rizika, finanční náročnost, vztah projektu
k životnímu prostředí
dokázal na internetu najít informace k sestavení a podání projektu

4.35.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU je probíráno ve čtvrtém
ročníku a to jednu hodinu týdně. Je zařazeno do čtyř tematických celků.
Tematický celek regionální politika EU přibližuje žákům historický vývoj a význam společné
politiky EU, představí žákům jednotlivé strategické dokumenty.
Tematický celek návrh a udržitelnost projektu vysvětlí žákům smysl projektů, vede žáky
k sestavení vlastního projektu.
Tematický celek finanční analýza projektu přiblíží žákům finanční náležitosti projektu,
objasní metody kalkulací.
Tematický celek řízení projektu přiblíží žákům způsob podání žádosti a vyhodnocení
projektu.
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4.35.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá v AV učebně, případně v učebně výpočetní techniky. Při probírání nového
učiva je používána metoda výkladu a metoda řízeného rozhovoru ‚ logické metody
(analýza, dedukce) a aktivizační interaktivní metody (brainstorming, situační metody).
4.35.5 Hodnocení
Hodnocení probíhá formou skupinového hodnocení prezentované části projektu a
sebehodnocením žáka.
4.35.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Předmět příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU přispívá k rozvoji klíčových
kompetencí zejména v těchto oblastech:







využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných
lidí
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet

K rozvoji odborných kompetencí přispívá předmět příprava a řízení projektů strukturálních
fondů EU zejména:






prováděli marketingové činnosti týkající se nabízení a prodeje výrobků, prací a
služeb
sestavovali kalkulace cen výrobků, prací a služeb, posuzovali komplexně
ekonomické ukazatele výroby, jejich vliv na životní prostředí a sociální dopady
znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i
v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální
dopady
efektivně hospodařili s finančními prostředky

V rámci předmětu příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU jsou realizována
průřezová témata Informační a komunikační technologie a Člověk a životní prostředí.
Obsah výše uvedených témat je možné shrnout do následujících charakteristik:



hledání podkladů a informací na internetu
pochopení souvislostí mezi environmentálními a ekonomickými aspekty ve vztahu
k udržitelnému rozvoji
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4.35.7 Rámcový rozpis výsledku vzdělávání
4. ročník
Výsledky vzdělávání, kompetence
 Žák je seznámen s historií regionální politiky
EU, chápe význam nástrojů, chápe význam
principů regionální politiky EU
 Žák vyhledá na internetu strategické
dokumenty k plánovanému projektu
 Žák zařadí projekt dle typu
 Žák chápe smysl projektu, dokáže jej
definovat a lokalizovat
 Žák popíše cíle projektu včetně zdůvodnění
potřebnosti, popíše výchozí stav a rozepíše
jednotlivé projektové aktivity
 Žák vytvoří předpoklad pokračování aktivit
po skončení projektu
 Žák rozlišuje jednotlivé finanční toky
projektu
 Žák sestaví zjednodušenou kalkulaci,
stanoví bod zvratu
 Žák sestaví plán příjmů a výdajů
 Žák analyzuje změnu projektu při změně
jednoho parametru
 Žák vyhledá na internetu příslušnou výzvu,
orientuje se v textu
 Žák se orientuje v elektronické žádosti
 Žák sestaví časový plán realizace projektu
 Žák analyzuje vhodnost, ekonomickou
efektivitu, účinnost a dopad projektu

Tematický celek
Učivo
Regionální politika EU
 vývoj, cíle, principy a nástroje
regionální politiky EU
 strategické dokumenty
Návrh a udržitelnost projektu
 typy projektů
 zásady projektové přípravy
 návrh projektu
 udržitelnost projektu

Finanční analýza projektu
 finanční toky
 kalkulace
 plán příjmů a výdajů
 citlivostní analýza
Řízení projektu
 výzvy a žádosti o finanční
podporu
 proces hodnocení
 realizace projektu
 vyhodnocení projektu
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4.36 Propagace lesnictví
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2016

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

není stanoven

4.36.1 Pojetí propagace lesnictví
Propagace lesnictví využívá poznatky, které žáci získali ve všech odborných předmětech
jak v části teoretické, tak v předmětových cvičeních, na praxích, odborných exkurzích nebo
při samotném styku s odbornou lesnickou veřejností a dále žáky rozvíjí nejen po stránce
odbornosti, ale také po stránce všeobecného celospolečenského přehledu.
4.36.2 Obecný cíl propagace lesnictví
Obecným cílem propagace lesnictví je seznamovat širokou veřejnost s cíli lesnického
hospodaření ve světle trvale udržitelného rozvoje a zároveň představení úlohy lesníků,
lesního hospodaření a myslivosti v přírodních procesech, ekonomických a sociálních
rozměrech. Rozvijí u žáků jejich komunikativní, organizační, sociální a personální
schopnosti ve vztahu k pracovnímu uplatnění.
4.36.3 Charakteristika propagace lesnictví
Propagace lesnictví probíhá podle požadavků veřejnosti a spolupráce se sociálními
partnery buď uvnitř nemovitostí jako jsou např. základní či střední školy, mateřské školky,
domovy seniorů atd. nebo přímo v terénu a to nejčastěji v lesních porostech či arboretech.
Výběr žáků k propagaci lesnictví je řešen samostatným rozpisem po konzultaci s vedením
školy a třídními učiteli.
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4.37 Střelectví
Obor vzdělání:
Forma vzdělávání:
Platnost:

41-46-M/01
denní
od 1. 9. 2009

Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

týdně 2

celkem 64

4.37.1 Pojetí vyučovacího předmětu
Vyučovací předmět střelectví je koncipován jako nepovinný předmět. Žákům dává možnost
získat podrobnější poznatky z oblasti střelectví, než to umožňuje předmět myslivost, kde
je zařazen jeden tematický celek věnovaný této problematice komplexně, a to s celkovou
dotací 18 hodin. Důraz je proto kladen především na možnost zdokonalení dovedností při
brokové střelbě.
4.37.2 Obecný cíl předmětu
Obecným cílem výuky předmětu střelectví je dát žákům možnost získat širší znalosti
v problematice střelectví, jak v úrovni legislativní, tak z pohledu teoretické přípravy k vlastní
střelbě. Aplikací praktické střelby pak osvojit si správné dovednosti zacházení se zbraní a
zdokonalit svoji výkonnost s akcentem na sportovní brokové disciplíny.
Výuka směřuje k tomu, aby žák:
 Vykazoval orientaci v základních legislativních předpisech týkajících se sportovní
střelby
 Pochopil význam teorie sportovního tréninku pro přípravu ke střelbě
 Dokázal aplikovat teoretické zásady ve střelecké praxi
 Přispěl ke zvýšení obecné bezpečnosti zacházení se zbraněmi na střelnici i při
lovu
4.37.3 Charakteristika učiva
Učivo předmětu střelectví je probíráno v prvních ročnících a výběru žáků druhých až
čtvrtých ročníků. Obsah předmětu je rozčleněn do čtyř tematických celků.
Tematický celek základy brokové střelby v praxi je zaměřen na úkony, které jsou nezbytné
k dosažení správné techniky střelby a následně vysoké výkonnosti v budoucnu.
Tematický celek střelecká legislativa umožní žákům orientaci v legislativních podmínkách
provozu střeleckého sportu, pravidlech brokové střelby a základech první pomoci.
Tematický celek teorie střelby připraví žáky pro praktickou část na střelnici a usnadní
komunikaci s vyučujícím znalostí běžných střeleckých tréninkových pojmů, důležitých
pravidel sportovního tréninku a poskytne žákům základní znalosti z oblasti problematiky
psychologické přípravy.
V tematickém celku praktická střelba si žáci ověří, procvičí a zdokonalí většinu teoretických
poznatků ve střelecké praxi.
4.37.4 Pojetí výuky a metody
Výuka probíhá na školní střelnici a v AV učebně s využitím metod výkladu,
demonstrativního výkladu, rozhovoru, diskuse, instruktáže a praktických ukázek se
zapojením napodobování a aktivizačních metod.
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4.37.5 Hodnocení
Cílem hodnocení je žáky motivovat a ověřit, jaké znalosti z nezbytné teoretické části si
žáci osvojili. Praktická střelba je hodnocena formou kontrolních položek se subjektivním
přihlédnutím k rozdílnému talentu a pokroku ve výkonnosti žáka.
4.37.6 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezová témata
Předmět společně s tělesnou výchovou posiluje následující kompetence:
 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
 výsledků svého učení od jiných lidí;
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení);
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
 orientace a životních podmínek;
 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných
lidí;
 mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být
si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislosti.
V rámci průřezových témat se předmět dotýká problematiky občan v demokratické
společnosti, kdy je formou sportovní přípravy posilováno sebevědomí jedince, uvědomění
si sebe sama a podpora nalezení své role ve společnosti.
Problematika člověka a životního prostředí se dotýká především zdravého životního stylu
a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
V rámci tématu člověk a svět práce se předmět zabývá především schopností komunikace
s ostatními lidmi a prací se získanými informacemi a jejich vyhodnocením.
Využití informačních a komunikačních technologií je zaměřeno především na práci
s videoukázkami a fotografiemi žáků samých s návazností na hodnocení sama sebe
prostřednictvím zhlédnutí těchto záznamů.
4.37.7 Rámcový rozpis výsledků vzdělávání

Výsledky vzdělávání, kompetence

Tematický celek
Učivo

Žák aplikuje základní střelecké zásady
v souladu s individuálními předpoklady
 Provede dle svých možností fyzickou
přípravu před střelbou
 řeší s učitelem změny ve střeleckém
postoji
 pochopí rozdíly mezi disciplínami
 předvede techniku nahození zbraně
z loveckého postoje
 dokáže posoudit parametry zbraně ve
vztahu k jeho osobě
 dle svých možností střílí na jednotlivé
terče
 po skončení střelby ošetří a
nakonzervuje zbraň k dalšímu použití

Základy brokové střelby v praxi
 Rozcvička a regenerace
 Disciplíny
 Zásady bezpečnosti se
zbraní
 Rozložení a složení zbraně
 Střelecký postoj
 Střelecké styly
 Suchý trénink
 Dráha letu terče
 Střelba na jednotlivé terče
 Údržba zbraně
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Objasní základní pojmy ze zákona
s vazbou na praktickou střelbu
Prokáže znalosti pravidel brokové
střelby mezinárodní organizace ISSF
Provede praktickou ukázku oznámení
závady zbraně rozhodčímu
Vysvětlí postup rozhodčího při pozdním
příchodu střelce na závodní položku
Se orientuje ve střeleckých disciplínách
Dokáže poskytnout první pomoc
raněnému nebo instruovat jinou osobu
v jejím provádění

Žák








Dokáže rozdělit střelecký rok na fáze
přípravy
Zařadí aktivity do jednotlivých období
sportovního roku a zhodnotí jejich
význam a vhodnost
Shrne problematiku doplňkových sportů
a regenerace
Popíše základní atributy střeleckého
postoje
Vlastními slovy objasní rozdíl mezi
střeleckými styly
Zhodnotí chyby v technice střelby u
jiných osob
Má přehled o významu psychologie pro
střelce

Žák usiluje o optimální techniku ve střelbě na
asfaltové terče
 Dodržuje základní zásady střeleckého
postoje a rozvíjí ho dle individuálních
dispozic jedince
 Opakováním si utvrzuje správnou
techniku vedení terče a přechod mezi
terči při dvojstřelech
 Diskutuje s učitelem o vhodnosti
střeleckého stylu pro jeho osobu
 Dokáže sám zhodnotit své jednotlivé
chyby v technice
 Aplikuje dle svých potřeb psychologické
zásady při udržení koncentrace
 Hodnotí vliv závodního zatížení na
výkonnost

Školní vzdělávací program

Střelecká legislativa
 Zákon o zbraních a střelivu
a ostatní
 Pravidla brokové střelby
 Základy první pomoci na
střelnici

Teorie střelby
 Teorie sportovního tréninku
 Technika střelby
 Psychologie střelce

Praktická střelba
Individuální střelecký trénink
 Technika postoje
 Technika vedení terče
 Koncentrace před výletem
terče
 Jednotlivé terče
 Přechod na dvojstřely
 Kontrolní položky
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Klíčové kompetence

Osvojení klíčových kompetencí je důležité pro pružnou reakci na rychlý vývoj nových
technologií, na nestabilitu sociálně-ekonomických výkonů jednotlivých povolání a
proměnlivé podmínky trhu práce.
Na rozvoji klíčových kompetencí u žáků se hlavně podílí celkové pojetí výchovy a
vzdělávání ve škole, otevřenost vůči veřejnosti, přístup pedagogů k výuce, k žákům i
rodičům a spolupráce se sociálními partnery.
U žáků jsou rozvíjeny kompetence:












komunikativní (vhodně se vyjadřovat, myšlenky formulovat srozumitelně a
souvisle, umět naslouchat jiným, kultivovaně diskutovat, vypracovávat přiměřeně
náročné texty a jiné písemnosti, používat vhodné stylistické a jazykové prostředky
včetně odborné terminologie, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami
kultury chování a projevu);
personální (kriticky hodnotit vlastní osobnost, umět se rozhodovat a plánovat svůj
život, efektivně se učit a plánovat zásady duševní hygieny, využívat zkušenosti
jiných lidí, přijímat rady a kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o svůj duševní a fyzický
rozvoj);
sociální (přizpůsobovat se životním a pracovním podmínkám, pracovat
samostatně i v týmu, přijímat a plnit odpovědně úkoly, utvářet vstřícné mezilidské
vztahy);
k řešení problémů (porozumět zadání úkolu, určit podstatu problému, získat a
zhodnotit informace a navrhnout optimální řešení, provádět plánování, kontrolu
činnosti a hodnocení dosažených výsledků);
k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k práci s
informacemi (pracovat s osobním počítačem a programovým vybavením, učit se
poznávat nové aplikace, komunikovat elektronickou poštou, získávat informace z
otevřených zdrojů, zejména ze sítě Internet, pracovat s informacemi);
aplikovat základní matematické postupy (používat
správně pojmy
kvantifikujícího charakteru, zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a
používat vhodné algoritmy, využívat různé formy grafického znázornění reálných
situací, správně používat a převádět jednotky, používat funkční vztahy při řešení
praktických úkolů);
k pracovnímu uplatnění (vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali pozitivní
vztah k práci, dovedli získávat informace o trhu práce, uměli vhodně komunikovat
a měli dobré kompetence pro vlastní podnikatelské aktivity).

Důležitá je aplikace vhodných metod a forem práce se žáky jak při teoretické tak i praktické
výuce, jak ve škole tak i na školním polesí, případně v dalších provozech.
Velký význam má i zájmová činnost žáků, zahraniční praxe, exkurze, činnost žákovské
rady, zapojení v radě školy a projektovém vyučování.
Metoda projektového vyučování spočívá v zadávání a řešení žákovských projektů, které
navazují na teoretické vědomosti a praktické dovednosti, integrují je a umožňují jejich
praktické uplatnění. Projekt převážně podporuje týmovou práci. Řadu činností žáci
vykonávají ve svém volném čase při získávání informací, komunikaci s partnery a řešení
úkolů. Každý žák má určitý úkol a spoluodpovědnost. Vyučující působí jako poradci,
konzultanti a pozorovatelé. Výsledky většiny projektů jsou prezentovány na veřejnosti.
Výkony žáků v projektech ovlivňují jejich celkovou klasifikaci v příslušném předmětu, k
němuž se projekty vztahují. Projekty jsou zadávány nejčastěji ve druhém ročníku a jsou
vyhodnocovány a prezentovány v závěru třetího ročníku v době projektového týdne.
Projekt má následující úpravu:


název projektu (výstižný, komplexní)

206

Střední lesnická škola v Hranicích








Školní vzdělávací program

charakteristiku (klíčové kompetence, průřezová témata)
zařazení do ŠVP (ročník realizace, vazba na profilovou část maturitní zkoušky)
realizaci (individuální nebo týmovou)
řešení (činnosti)
časové a organizační zajištění (fáze zpracování, konzultace)
formy práce žáků a metodické přístupy
způsoby hodnocení práce žáků (sebehodnocení, kolektivní hodnocení, veřejná
prezentace, klasifikace předmětů ovlivněných prací žáka v projektu)

Projekty jsou zpracovávány ze všeobecných, ale především odborných předmětů. Některé
již byly oceněny při prezentaci na okresních, krajských i celostátních přehlídkách
Středoškolské odborné činnosti a nejrůznějších typech konferencí.
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Průřezová témata

Průřezová témata jsou průběžně začleňována do školního vzdělávacího programu.
Prolínají celým vyučovacím procesem, a to jak ve výuce začleněním do obsahu
vyučovacích předmětů a žákovských projektů, tak i dalšími aktivitami - semináři, besedami,
odbornými exkurzemi, přímými pracovními činnostmi žáků, výchovně-vzdělávacími i
společenskými akcemi (např. slavnostní přijímání do stavu lesnických fámulů, Hubertská
zábava, pohřbívání Semestra posledního atp.). Účinnost působení průřezových témat
ovlivňují ve velké míře učitelé svými postoji k vlastní práci, spoluprácí s žáky, přístupy k
řešení problémů, názory a aktivitou.
Při práci s průřezovými tématy jsou využívány následující postupy:
U průřezového tématu Občan v demokratické společnosti:
 vytvoření vhodného prostředí ve škole a ve třídě (spolupráce, vzájemné
respektování, vzájemná důvěra, dialog, besedy);
 stanovení priorit výchovy založené na znalosti osobnosti žáků (názory,
postoje, prostředí, možnosti školy);
 rozvíjení sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot žáků při výchově a
vzdělávání;
 zapojení žáků a školy do aktivit poznávajících fungování demokracie v praxi
(život v obci, politika samosprávy);
 využívání informací sdělovacích prostředků pro výuku a jejich posouzení.
Pro realizaci tématu využíváme besedy a diskuse se žáky o probíraných otázkách v rámci
výuky, řešení modelových problémových situací, účasti na jednáních s představiteli obce,
zapojení do projektů, jednání žákovské rady školy a na domovech mládeže, příkladů z
praktické výuky v lesnických a dřevozpracujících podnicích.
Realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí spočívá:



v pochopení významu přírody a životního prostředí pro člověka; v získání přehledu
o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení
člověka na přírodu a životní prostředí;
v utváření postojů a hodnotových orientací žáků v duchu udržitelného rozvoje a
ekologicky přijatelných hledisek;

Ve škole v této souvislosti působí nevládní nezisková organizace s celorepublikovou
působností - Sdružení lesních pedagogů ČR, která si klade za cíl vzdělávání výchovu a
osvětu na úseku environmentální výchovy, ochranu přírody a krajiny. Působí na celém
území ČR a svým členům poskytuje materiální i metodické zázemí. Podílí se na realizaci
kurzů lesní pedagogiky a organizuje aktivity lesní pedagogiky pro účastníky všech
věkových kategorií. Vyrábí a distribuuje pomůcky pro lesní pedagogiku a zabývá se i
poradenskou činností zejména v oblasti EVVO. Proto byl i do tohoto školního vzdělávacího
programu zařazen nepovinný předmět lesní pedagogika, který umožňuje získat žákům
certifikát lesního pedagoga. Ve škole je vytvořený tým školitelů na kurzy i stále se
zdokonalující zázemí, jak materiální ve formě naučných stezek a pomůcek, tak duchovní
ve formě metodických návodů pro lesní pedagogiku. V neposlední řadě škola realizuje
aktivity lesní pedagogiky prostřednictvím žáků i zaměstnanců školy pro ostatní výchovná a
vzdělávací zařízení i další klienty.
Z výše uvedeného vyplývá, že přispíváme k plnění cílů environmentální výchovy a
vzdělávání uplatňováním a zdůvodňováním ekologických hledisek při výuce jednotlivých
předmětů a praktických činností i v běžném provozu.
Prosazujeme zásady úspornosti a hospodárnosti s veškerými používanými zdroji a třídíme
odpady. Spolupracujeme s celou řadou nevládních ekologických organizací.
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Činnost s průřezovým tématem Člověk a svět práce vychází:






z doplnění znalostí a dovedností žáků získaných v odborné složce vzdělávání pro
orientaci a uplatnění ve světě práce;
z osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se
na
trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám;
z motivace žáků k odpovědnosti za vlastní život a významu vzdělávání pro
úspěšnou kariéru;
z významu profesní mobility a rekvalifikací, potřeby sebevzdělávání a
celoživotního učení.

Jednotlivé tematické celky vhodně začleňujeme do odpovídajících odborných i všeobecně
vzdělávacích vyučovacích předmětů. Osvědčily se nám besedy žáků se zaměstnavateli, s
úřady práce, exkurze ve vybraných lesnických, dřevozpracujících a oboru blízkých
podnicích, stáže a praxe žáků.
Práce s průřezovým tématem Informační a komunikační technologie se realizuje:



v používání a zdokonalování schopností žáků při efektivním využívání prostředků
informačních a komunikačních technologií v běžném životě;
v připravenosti žáků využívat uvedené prostředky v rámci odborné kvalifikace.

K tomuto tématu máme ve škole vhodné a dostatečné vybavení počítači v ICT učebnách i
na domovech mládeže. Prosazujeme využití ICT i v jiných předmětech - odborných i
všeobecně vzdělávacích, řešíme i praktické úkoly a projekty. Na vysoké technologické
úrovni byly vybudovány moderní multimediální a audiovizuální učebny. Většina vyučujících
byla vyškolena v obsluze a použití počítačů v rámci projektu SIPVZ, někteří získali i
evropský certifikát ECDL. Další vzdělávání a zdokonalování učitelů pokračuje.
Konkrétní popis způsobu rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat
je uveden v učebních osnovách jednotlivých předmětů.
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Materiální a personální zajištění výuky
Materiální zajištění

Střední lesnická škola v Hranicích nabízí svůj vzdělávací program žákům ze 7 krajů
(aktuální stav) a je připravena svůj region působnosti dále rozšiřovat. Nabízí tedy náležité
materiální vybavení. Za posledních několik let se stala moderním vzdělávacím zařízením
s širokým zázemím a s nebývale bohatou nabídkou služeb pro své klienty – žáky.
Komplex Střední lesnické školy tvoří vlastní budova školy na Jurikově ulici obklopená
malebným arboretem o rozloze 3 hektary, školní polesí ve Valšovicích vzdálené 6km o
rozloze cca 1000 hektarů, dva domovy mládeže s jídelnou.
Škola je pro výuku uvedeného oboru vybavena vhodnými prostory, učebnami a učebními
pomůckami. Předměty lesnické specializace disponují moderními cvičebnami s širokým
sortimentem názornin a pomůcek.

Teoretická výuka probíhá ve 12 kmenových třídách, které jsou vybaveny tradičním
nábytkem, zpětným projektorem, zatemněním a možností použití mobilní presentační
techniky. Výuka cizích jazyků má k dispozici odborné učebny s moderní audiovizuální
technikou. Informační a komunikační technologie se vyučují ve třech cvičebnách
s dostatečným počtem počítačů a internetem. Počítače a internet jsou žákům k dispozici
také na domovech mládeže. Ve škole je rozsáhlá žákovská a odborná knihovna.
Výuka předmětových cvičení ve vegetačním období probíhá zejména na školním polesí ve
Valšovicích a v arboretu, v době vegetačního klidu ve specializovaných cvičebnách a
laboratořích.
Pro teoretickou výuku a předmětová cvičení jsou k dispozici dvě audiovizuální učebny
s nejmodernější presentační technikou umožňující aplikovat interaktivní výuku. Jako
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nadstandard byly vybudovány v současné době a v projektové fázi je příprava třetí
obdobné učebny.
Výuka předmětu praxe se v různých organizačních formách uskutečňuje na školním polesí
ve Valšovicích a u různých lesnických organizací po celé Moravě i na Slovensku. Školní
polesí disponuje potřebným technickým zázemím pro moderní výuku lesnictví. Dle potřeb
se konají různé předváděcí akce jak pro výuku, tak i pro širokou lesnickou veřejnost. Na
školním polesí ve Valšovicích mají své zázemí také žáci navštěvující kroužky blízké
lesnické specializaci jako střelecký včelařský, rybářský, lesní pedagogika.
Tělesnou výchovu vyučujeme v pronajatých zařízeních standardního vybavení.
Výuku předmětu motorová vozidla zajišťuje toho času soukromá autoškola Trčka, jako
vítěz výběrového řízení.

Personální zajištění výuky

7.2

Výuka žáků je zajišťována 26 pedagogickými pracovníky, z toho je 12 učitelů předmětů
specializace a 14 učitelů základních předmětů Všichni pedagogové mají odborné i
pedagogické vzdělání. Všichni jsou zapojeni v dalším vzdělávání, podílí se na lektorské
činnosti a to zejména učitelé předmětů specializace pro širokou školskou i odbornou
veřejnost.
Na výuce provozních individuálních praxí se podílí technici školního polesí s pedagogickým
vzděláním příslušného stupně.

Podmínky BOZP při vzdělávacích činnostech

8

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví






Školní vzdělávací program a BOZP úzce souvisí se Školním řádem (kap.VIII.)
Žáci jsou s ním podrobně seznámeni na začátku školního roku (bezpečnostní
školení, PO) a následně v jednotlivých předmětech (chemie, fyzika, biologie,
tělesná výchova, praxe, lesní těžba, stroje a zařízení, zájmové kroužky...).
Laboratorní řády, bezpečnost práce a poskytování 1. pomoci v jednotlivých
předmětech jsou součástí školního řádu
Poskytování a organizace 1. pomoci je povinnou součástí kurzu OCMS, který
absolvuje každý rok, každý žák SLŠ
bezpečném chování a případném riziku jsou žáci poučováni před každou větší
akcí.

Kompetence pracovní:
Žák:




je veden k pečlivé a systematické práci
dbá na bezpečnost práce, dodržuje přesné pracovní postupy
osvojuje si dovednosti při práci s laboratorní technikou (fyzika, chemie, biologie),
pracovním náčiním (motorová pila, křovinořez, ruční pila a sekera, motorový
postřikovač a jamkovač,…….) a základy vědeckých postupů při svém
přírodovědném a technickém zkoumání

Učitel:




vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
vyžaduje dodržování vymezených pravidel ( povinností z hlediska ochrany svého
zdraví i zdraví druhých a ochrany životního prostředí )
zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi
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Charakteristika spolupráce se sociálními partnery























Střední lesnická škola v Hranicích, vychovávající odborné lesní hospodáře,
má všechny předpoklady k jejich dalšímu rozvoji tak, aby mohli kvalitně plnit své
náročné celospolečenské poslání.
Škola má výrazně nadregionální charakter a výraznou praktickou průpravu. Proto
velmi úzce spolupracuje se všemi důležitými sociálními partnery:
s rodiči, zákonnými zástupci žáků a se zletilými žáky je spolupráce při výchovně
vzdělávacím procesu velmi rozvinutá. Vedení školy, třídní učitelé, učitelé
a vychovatelé jsou s nimi v neustálém kontaktu. Děje se tak formou elektronickou
(viz. iŠkola a www.slshranice.cz), telefonickou, při jednání ve Sdružení rodičů
a přátel školy, při návštěvách řádně svolaných vedením školy nebo
při mimořádných setkáních. Velmi intenzivní je spolupráce s výchovnou poradkyní
a se zástupci pedagogicko-psychologické poradny. Cílem je individuální přístup a
pomoc všem žákům a žákyním při nastalých studijních, výchovných, osobních i
jiných problémech;
se Školskou radou při SLŠ Hranice řeší hlavně koncepční rozvoj a záležitosti dané
školským zákonem;
se zřizovatelem školy (Olomoucký kraj) je intenzivní spolupráce s Krajským
úřadem, zvláště s odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem životního
prostředí a zemědělství. Neméně důležitá je spolupráce i s dalšími odbory. Škola
postupuje ve výchovně vzdělávací činnosti přesně dle intencí daných
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje a dalšími dokumenty;
s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR po stránce metodické
a konzultační;
s ministerstvem zemědělství ČR jako jeho Trvale vzdělávací základna;
s ministerstvem životního prostředí ČR při tvorbě projektů k čerpání finančních
prostředků ze SF EU na modernizaci výuky;
s městským úřadem v Hranicích při přijímání žáků prvních ročníků do stavu
lesnického a mysliveckého, při předávání maturitních vysvědčení, při různých
slavnostních a společenských akcích apod.;
s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně a Českou zemědělskou
univerzitou v Praze s jejich Lesnickými a dřevařskými fakultami při výuce
v detašovaných pracovištích bakalářského studia v kombinované formě.
Spolupráce je též při výzkumné činnosti. Velmi intenzivní je spolupráce s Institutem
celoživotního vzdělávání při MZLU v Brně při získávání aprobace pro výuku
lesnických odborných předmětů. Naše škola je zde vedena jako trenérská škola;
s Agrární komorou při řešení a připomínkování legislativních návrhů týkajících
se studia lesnictví;
s Lesy České republiky, s.p. s Vojenskými lesy a statky, s.p.,s Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů, s Lesy Slovenské republiky, š.p., se Sdružením
vlastníků obecních lesů – Městskými lesy Valašské Meziříčí, Městskými lesy
Ostrava s.r.o., Lesy Tomáše Bati s.r.o., Opavskou lesní a.s., Beskydskými lesy a.s.
aj. při výkonu povinných provozních praxích, při exkurzích, extenzích,
při poradenské činnosti, sponzorské činnosti apod.;
s dodavatelskými firmami poskytujícími služby v lesnictví;
škola je zapojena v projektu PAWS na úseku Lesní pedagogiky. Zde úzce
spolupracuje s partnery v Německu, Finsku, Dánsku, Maďarsku, Slovensku,
Polsku a Rakousku;
spolupracuje při výměnných akcích žáků mezi lesnickými školami na Slovensku
(Prešov, Liptovský Hrádok, Bánská Štiavnica), v Polsku (Brynek), ve Slovinsku
(Postojná), v Rakousku (Bruck am der Muhr),aj.;
se společenských organizací má škola velmi dobře rozvinutou spolupráci s Českou
lesnickou společností, Českomoravskou mysliveckou jednotou, Českým svazem
včelařů, Sdružením absolventů hranických lesnických škol, s Nadačním fondem
při SLŠ Hranice a se Sdružením lesních pedagogů při SLŠ Hranice;
je v kontaktu s Úřady práce ve všech moravských krajích i na Slovensku. V tomto
smyslu má škola kontakty hlavně s referenty IPS;
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s výchovnými poradci základních škol všech pěti moravských krajů a kraje
pardubického;
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10.2 Klasifikační řád Střední lesnické školy v Hranicích
Klasifikační řád je zveřejněn na adrese:
http://www.slshranice.cz/aktuality/klasifikacni_rad.html

S účinností od 1. 9. 2017
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