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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

1.1 Hlavní a doplňkové činnosti školy 

 

Hlavní činnosti školy 

Hlavní činnost školy je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 

v platném znění (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.) a prováděcími předpisy. 

Hlavní činnost škola uskutečňuje v těchto součástech: 

Vyšší odborná škola zahradnická – hlavní účel a předmět činnosti školy            

je vymezen § 92 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy 

Střední zahradnická škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen  

§ 57 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy 

Domov mládeže – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen     

§ 117 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy 

Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen  

§ 119 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy; v rámci hlavního účelu  

a předmětu činnosti poskytuje školní jídelna s účinností od 1. ledna 2005 závodní 

stravování i pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským 

krajem 

Doplňkové činnosti  

Doplňkové činnosti navazují vhodně na činnost hlavní; škola má zřizovatelem 

povolenu tuto doplňkovou činnost:  
 

1. ubytovací služby (domov mládeže a školicí a výcvikové středisko) 

2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

3. výroba zahradnických výrobků a zahradnické služby 

4. pořádání kurzů a přednášek 

5. vyučování řízení motorových vozidel 

6. hostinská činnost 

7. poskytování technických služeb 

8. vydavatelské a nakladatelské činnosti 

9. výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-

obrazových  záznamů 

 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

6 

 

 

1.2 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je komplexní příprava žáků a studentů  

na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život 

v podmínkách měnícího se světa. Důležitým cílem je především teoretická  

a praktická výchova v zahradnickém oboru. 

 

1.3 Personální a materiální zabezpečení vzdělávání 

Výuka je realizována v objektech školy a školního statku. Oba objekty svým 

materiálním vybavením plně odpovídají potřebám výuky. V rámci možností jsou 

materiálně - technické podmínky pro výuku modernizovány. Plně se osvědčily 

učebny výpočetní techniky při získávání informací ze sítě internetu včetně 

využívání webových stránek pro potřeby odborných předmětů. Z těchto zdrojů 

čerpají informace ke své práci jak pedagogičtí pracovníci, tak i žáci a studenti.  

Pro výuku VOŠ je využíván pavilon, který škola získala úplatným převodem  

od města Mělníka.  

Škola je vybavena všemi základními učebními pomůckami, ICT technikou, 

odbornými laboratořemi a strojovým zařízením. Má vlastní tělocvičnu, bohaté 

sbírky rostlin v exteriéru i interiéru školy apod. Školní sbírky rostlin v areálu školy 

tvoří botanickou zahradu, která slouží výuce a je navštěvována i odbornou 

veřejností. Zájem o ni projevují i žáci jiných škol, zájmové organizace a veřejnost. 

Součástí školy je moderní aula s kapacitou 100 míst, atelier pro výuku 

zahradnického kreslení a vinný sklep. 

Studijní a informační centrum (dále SIC) je využíváno pro výuku i samostatné 

studium žáků. Vzájemným vnitřním propojením výpočetní technikou jsou v SIC 

dostupné všechny požadované informace.  Slouží jak střední, tak vyšší odborné 

škole. Sousední prostor SIC slouží jako studovna s kapacitou třiceti míst.  

Ve studovně mají studenti k dispozici 20 počítačů s připojením na internet. 

V knihovně je k dispozici cca 13 500 titulů knih a časopisů. 

Výuka je zajištěna interními učiteli školy a na VOŠ i kvalifikovanými externími 

učiteli z pracovišť zahradnického oboru a vysokých škol. Spolupráce se specialisty 

v oboru se pozitivně projevuje ve výchovně vzdělávacím procesu, zejména pak 

získáváním nejnovějších poznatků v odborných předmětech a zahradnické praxi. 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou i pedagogickou kvalifikaci. 
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K plnění výuky učební a individuální praxe slouží především Školní statek. Škola 

využívá též síť odborných firem, ve kterých žáci a studenti vykonávají praxi. Tyto 

odborné firmy jsou průběžně doplňovány, proto žáci a studenti navštěvují 

nejlepší zahradnické podniky v ČR. Kromě praxe tuzemské absolvují vybraní žáci 

a studenti i praxi zahraniční, např. ve Švýcarsku a Rakousku. Vybraným 

studentům VOŠ umožňuje škola absolvovat odbornou praxi ve Skotsku, 

Německu, Irsku a USA. 

 

Žáci, studenti i zaměstnanci školy a školního statku se stravují ve školní jídelně.  

Pro zajištění pitného režimu školy a ke zkvalitnění možnosti občerstvení je žáky, 

studenty i zaměstnanci školy plně využíván školní bufet, k dispozici jsou rovněž 

automaty na teplé a studené nápoje. 

 

Škola provozuje vlastní autoškolu a žáci ve třetím ročníku v rámci předmětu 

Motorová vozidla získávají bezplatně řidičské oprávnění skupiny B. Ve 4. ročníku 

si mohou rozšířit řidičské oprávnění na skupinu T za režijní náklady. 

 

V roce 2006 byla dle školského zákona na škole zřízena školská rada ČZA Mělník, 

která působí v počtu 6 členů.  

 

Exteriér školy o rozloze 5 ha má statut botanické zahrady a obsahuje sbírky 

dendrologické, sbírky trvalek, ale i každoročně obnovovaných letniček, určené 

k výuce odborných zahradnických předmětů. Kompozice veškerých sbírkových 

ploch zároveň odpovídá estetickým a funkčním zásadám zahradní tvorby.  

 

 

1.4 Spolupráce se sociálními patnery při realizaci ŠVP 

Při tvorbě ŠVP škola spolupracovala s profesními sdruženími zahradnické výroby 

(Svaz květinářů a floristů ČR, Zelinářská unie Čech a Moravy, Ovocnářská unie ČR, 

Svaz pro zakládání a údržbu zeleně, Cech českých vinařů, Svaz Zahradních 

center) a uznávanými odborníky našich partnerských zahradnických firem,  

je členem hospodářské komory.  
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2 PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 

 

Název a adresa školy:  Česká zahradnická akademie Mělník  

 střední škola a vyšší odborná škola,  

 příspěvková organizace 

 

Název školního vzdělávacího programu: Zahradnictví 

 

Kód a název oboru vzdělání: 41-44-M/01   Zahradnictví 

Specializace:       Floristická tvorba 

      Zahradní architektura 

      Vinařství a zpracování zahradnických  

 produktů 

 Květinový farmář 

 

Stupeň poskytovaného vzdělání:                střední vzdělání s maturitní 

 zkouškou 

 

Délka a forma studia:                                4 roky denní studium 

 

Platnost dokumentu od:                             1. 9. 2022  pro všechny ročníky 

 

 

 

2.1 Uplatnění absolventa v praxi podle jednotlivých speciliazcí 

Po odborné stránce je absolvent každé specializace připraven tak, aby po 

zapracování do konkrétních podmínek řídil svěřený zahradnický úsek, podnikal 

v oboru nebo byl spolupracovníkem, či asistentem jiného podnikatele.  

Je schopen pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. 

 

FLORISTICKÁ TVORBA 

Absolvent střední zahradnické školy je schopen se uplatnit jako: florista 

v různých typech provozů floristických obchodních jednotek i ve specializovaných 
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firmách zabývajících se floristickým sortimentem, florista ve firmě zabývající  

se navrhováním a  realizováním různých typů interiérů i exteriérů, vazač  

a aranžér květin, zahradnický technik, pracovník v obchodních službách, 

pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, podnikatel na úseku 

floristických a zahradnických služeb, pracovník státní správy na referátech 

životního prostředí a ekologie, učitel či mistr  

odborné výchovy v zemědělských a zahradnických učňovských nebo 

středoškolských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních 

požadavků. 

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování  

do konkrétních podmínek řídil svěřený zahradnický nebo floristický úsek, 

podnikal v oboru nebo byl spolupracovníkem, či asistentem jiného podnikatele. 

Je připraven pro výkon prací v oblasti floristické tvorby a zahradnictví. Je schopen 

pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. 

 

ZAHRADNÍ ARCHTEKTURA 

Absolvent střední zahradnické školy je schopen se uplatnit jako: zahradnický 

technik, pracovník v obchodních službách, jako aranžér květin, pracovník  

na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, pracovník pozemkových  

a katastrálních úřadů, podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně, 

podnikatel na úseku zahradnických služeb, pracovník státní správy na referátech 

životního prostředí a ekologie a mistr odborné výchovy v zemědělských  

a zahradnických učňovských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších 

kvalifikačních požadavků. 

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování  

do konkrétních podmínek řídil svěřený zahradnický úsek, podnikal v oboru nebo 

byl spolupracovníkem, či asistentem jiného podnikatele. Je připraven pro výkon 

prací  

v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Je schopen pokračovat ve studiu  

na vyšší odborné škole či vysoké škole. 

 

VINAŘSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ 

Absolvent střední školy se zaměřením na vinařství a zpracování zahradnických 

produktů je schopen se uplatnit jako: zahradnický a vinařský technik, technik  

ve zpracovatelských provozech, pracovník pozemkových a katastrálních úřadů, 

podnikatel na úseku vinařství, ovocnářství, školkařství, na úseku zahradnických 
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služeb a jako mistr odborné výchovy v zahradnických učňovských zařízeních, 

v návaznosti na splnění dalších kvalifikačních požadavků. 

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby po zapracování do 

konkrétních podmínek řídil svěřený firemní úsek, podnikal v oboru nebo byl 

spolupracovníkem či asistentem jiného podnikatele. Je schopen pokračovat ve 

studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. 
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KVĚTINOVÝ FARMÁŘ 

Absolvent střední zahradnické školy je schopen se uplatnit jako: technik  

v květinářských provozech, které se specializují na ekologické pěstování květin  

v tuzemsku a jejich produkce je určena českým zákazníkům. Tato produkce  

je šetrná k přírodě a respektuje krajinu.  

Dále se absolvent této specializace uplatní v různých typech provozů floristických 

obchodních jednotek i ve specializovaných firmách zabývajících se floristickým 

sortimentem, florista ve firmě zabývající se navrhováním a  realizováním různých 

typů interiérů i exteriérů, květin, pracovník v obchodních službách, pracovník na 

úsecích ochrany a tvorby životního prostředí, podnikatel na úseku floristických 

a zahradnických služeb, pracovník státní správy na referátech životního prostředí 

a ekologie, učitel či mistr odborné výchovy v zemědělských a zahradnických 

učňovských nebo středoškolských zařízeních, v návaznosti na splnění dalších 

kvalifikačních požadavků. 

 

 

 

2.2 Kompetence absolventa podle jednotlivých specilaizací 

2.2.1 Odborné kompetence  včetně jednotlivých specializací 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

 má odborné předpoklady pro práci či vedení kteréhokoli typu obchodní 

jednotky dle své specializace 

 uplatňuje základní marketingová pravidla prodeje, při kterých vychází  

ze znalostí psychologie prodeje 

 používá estetické zásady, zná základní rostlinný sortiment a dekorační 

materiál používaný v zahradnické praxi dle své specializace 

 poskytuje, vzhledem ke svému vzdělání a specializaci, odpovídající 

poradenské služby 

 zná právní formy podnikání, pracuje s pokladnou a daňovými doklady 

 zjišťuje a vyhodnocuje údaje o meteorologii, klimatických a půdních 

podmínkách zahradnické výroby  

 při práci v zahradnickém provozu využívá mechanizační prostředky  

a technologická zařízení, řídí některá motorová vozidla, seřizuje je, 

provádí jejich údržbu 
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 při práci v zahradnickém či floristickém provozu využívá příslušné nářadí 

a mechanizační prostředky 

 využívá výsledků laboratorních rozborů k řízení zahradnické výroby 

 orientuje se v základních technických výkresech, geodetických  

a pozemkových mapách 

 měří a vytyčuje přímky, délky, úhly, přenáší situační a výškové body  

z výkresu do terénu 

 při práci respektuje a dodržuje hlavní zásady bezpečnosti a hygieny 

práce  

a ochrany zdraví, požární ochrany a vede k nim i spolupracovníky 

 posuzuje ekonomické ukazatele výroby a vyvozuje z nich náležitá 

opatření 

 ekonomicky využívá suroviny, energii a materiály  

 vede běžné pracovní záznamy a evidenci nezbytnou pro specifické  

zahradnické provozy  

 rozumí základům účetnictví, finanční a daňové politiky ČR i EU 

 připravuje daňová přiznání, zpracovává podnikatelský záměr a zajišťuje 

řadu dalších výkonů, souvisejících s finančními, daňovými a právnickými 

opatřeními při podnikání 

 ovládá základní problematiku technologických postupů při pěstování 

hlavních druhů zeleniny, květin, ovocných rostlin, včetně techniky 

rychlení vybraných druhů 

 dokáže způsoby generativního a vegetativního rozmnožování rostlin  

 umí založit ovocnou školku a provádí řez a tvarování ovocných dřevin  

v intenzivních a extenzivních výsadbách  

 zvládá běžné odborné práce v ovocné i okrasné školce  

 používá okrasný materiál v sadovnických úpravách, rozmnožuje jej  

a pěstuje v okrasné školce 

 zná sortiment květin, dřevin a ovocných dřevin používaný v 

sadovnických úpravách i zahradnické výrobě  

 upravuje prostředí rostlin, řídí jejich výživu a hnojení, upravuje vodní  

a vzdušný režim v půdě 

 má přehled o ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům 
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 dokáže vysazovat květiny, zeleninu ovocné a okrasné dřeviny a ošetřuje  

je po výsadbě 

 zakládá a udržuje trávníkové plochy 

 navrhuje, organizuje i zajišťuje běžná opatření související s floristickými  

a zahradnickými službami 

 provádí sběr, třídění a posklizňovou úpravu ovoce, zeleniny a květin 

 chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své  

i spolupracovníků, jako součást řízení jakosti 

 ovládá a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, rozezná rizika a je schopen je eliminovat 

 orientuje se v systému péče o zdraví pracujících (preventivní péče, umí 

uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé 

úrazem nebo poškozením zdraví) 

 ovládá zásady poskytování první pomoci a umí ji v základním rozsahu 

poskytnout 

 chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého 

jména organizace 

 dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení 

jakosti 

 

Specifika jednotlivých specializací: 

Floristická tvorba 

 navrhuje, kalkuluje a realizuje floristické práce k různým příležitostem - 

památce zesnulých, vánoční vazačské práce, umí zhotovit dárkovou 

kytici, svatební vazbu apod. 

 používá estetické zásady floristických prací, zná základní rostlinný 

materiál používaný na vázání a aranžování květin 

 navrhne, kalkuluje a aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách  

a při slavnostních příležitostech 
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Zahradní architektura 

 umí vypracovat sadovnický projekt, organizuje a realizuje výsadbu  

a údržbu zeleně 

 respektuje kompoziční zásady při použití dřevin v sadových úpravách 

 zná zásady řešení nejdůležitějších typů zeleně  

 posuzuje vhodnost stavebního materiálu a navrhuje zahradní stavby 

 používá estetické zásady floristických prací, zná základní rostlinný 

materiál používaný na vázání a aranžování květin 

 aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách a při slavnostních 

příležitostech 

 zhotovuje floristické práce k památce zesnulých, vánoční floristické 

práce, umí zhotovit dárkovou kytici, svatební vazbu apod. 

 

 

 

Vinařství a zpracování zahradnických produktů 

 zpracuje plány výsadby vinic a ovocných sadů 

 provádí sběr, třídění, posklizňovou úpravu a uskladnění ovoce, zeleniny 

a květin 

 organizuje expedici ovoce a stolních hroznů 

 ovládá technologické postupy při výrobě vína, umí ošetřovat vína  

na základě výsledků laboratorních postupů 

 provádí základní laboratorní postupy při analytickém hodnocení vín 

 umí posoudit kvalitu vín, zná zásady sommelierství a principy propagace 

vín 

 orientuje se v základních konzervárenských postupech při zpracovávání 

ovoce a zeleniny  

 sleduje výsledky výzkumu a zavádí je do praxe 
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Květinový farmář   

 umí využívat zásady ekologického pěstování květin 

 provádí sběr, třídění, posklizňovou úpravu a uskladnění ovoce, zeleniny 

a květin 

 navrhuje, kalkuluje a realizuje floristické práce k různým příležitostem - 

památce zesnulých, vánoční vazačské práce, umí zhotovit dárkovou 

kytici, svatební vazbu 

 navrhne, kalkuluje a aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách  

a při slavnostních příležitostech 

 

2.2.2 Klíčové kompetence 

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného 

vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání 

a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, 

následující klíčové kompetence. 

 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

 efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a reálně stanovovat 

své potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání 

 samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy 

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

i pracovních situacích 

 stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního 

rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat 

s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů 

 uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické 

společnosti  

a dodržovat je, jednat v souladu s udržitelným rozvojem a podporovat 

hodnoty národní, evropské i světové kultury 

 optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro 

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

kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení 
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 pracovat nejen s osobním počítačem a jeho aplikačním programovým 

vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, a využívat adekvátní zdroje 

informací a efektivně s nimi pracovat 

 

Důraz je kladen na kvalitní občanskou gramotnost a kvality člověka důležité  

pro plnohodnotnou aktivní činnost v demokratické společnosti založené  

na humanismu. Akcentována je vyzrálá osobnost absolventa, jeho životní 

adaptabilita, připravenost na profesi ve stále se měnící společnosti  

a schopnost žít a pracovat v harmonii s prostředím, okolním světem i sebou 

samým. 

Žák je veden tak, aby přispíval k uplatňování demokratických hodnot, 

uvědomoval si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, dodržoval zákony 

a pravidla chování, jednal odpovědně, samostatně a iniciativně, uměl 

myslet kriticky, vytvářel si vlastní postoj a chápal význam životního 

prostředí pro člověka. 

 

 

  Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním 

životě: 

 při ústní i písemné komunikaci jasně formuluje problémy, umí 

vystihnout podstatu věcí, zdůvodnit tvrzení, dodržuje základní 

pravopisná pravidla a jazykové normy, dokazuje všeobecný i odborný 

rozhled 

 je schopen dorozumět se jedním cizím jazykem  

 základní matematické malosti aplikuje v praxi při běžných výpočtech, 

převodech a odhadech  

 umí provádět biologické a chemické rozbory materiálu a složek 

životního prostředí, svá pozorování zaznamenat a vyvodit z nich závěry 

 ovládá práci s textovým a tabulkovým editorem počítače a umí jeho 

běžné programy 
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent v oblasti citů, postojů a hodnot: 

  chránil životní prostředí 

  respektoval lidská práva 

 snažil se o zdravý životní styl a uvědomoval si odpovědnost za své zdraví 

 snažil se jednat a komunikovat slušně a odpovědně a měl aktivní přístup  

k životu 

 vyjadřoval se srozumitelně a jasně formuloval a obhajoval své názory 

 jednal hospodárně a odpovědně 

 přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání 

Specifické výsledky vzdělávání  

Specifickým výsledkem vzdělávání jsou získané vědomosti a dovednosti 

v moderních zahradnických předmětech, jako je floristika a zahradnická 

tvorba. Další odborná specializace naší školy je výuka předmětů vinohradnictví 

a vinařství, která navazuje na tradici pěstování vinné révy v Čechách. 

 

2.3 Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací 

Odborné kompetence absolventa pro vzdělávání v oboru Zahradnictví 

zohledňují požadavky trhu práce vycházející z NSK – ze standardů úplné 

profesní kvalifikace (dále jen ÚPK), popřípadě profesní kvalifikace (dále jen PK) 

a charakterizují požadované kompetence absolventa na výstupu. 

 

ÚPK vztahující se k danému oboru vzdělání: 

Název ÚPK Kód ÚPK EQF 

Zahradnický technik 41-99-M/41 4 

Specializace floristiská tvorba 

Florista/aranžér  41-125-M/41 4 

Specializace Květinový farmář 

Technik květinář 41-116-M/41 4 

Specializace  Vinařství a zpracování zahradnických produktů 

Technik vinař 41-074-M/41 4 

Technik vinohradník 41-073-M/41 4 

Specializace Zahradní architektura 

Technik realizace a údržby 

zeleně 

41-126-M/41 4 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Název a adresa školy:  Česká zahradnická akademie Mělník  

 střední škola a vyšší odborná škola,  

 příspěvková organizace 

 

Název školního vzdělávacího programu: Zahradnictví 

 

Kód a název oboru vzdělání: 41-44-M/01   Zahradnictví 

Specializace: Floristická tvorba 

 Zahradní architektura 

 Vinařství a zpracování zahradnických  

 produktů 

                                                                           Květinový farmář 

 

Stupeň poskytovaného vzdělání:                   střední vzdělání s maturitní 

 zkouškou 

 

Délka a forma studia:                                       4 roky denní studium 

 

Platnost dokumentu od:                                  1. 9. 2022  pro všechny ročníky 

 

 

3.1 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru 

 

Vzdělávací program je pojat v souladu se základními principy výchovy  

a vzdělávání. Umožňuje rozvíjet osobnost žáka a tvoří tak jeden ze stupňů 

celoživotního učení a připravuje žáka pro celoživotní vzdělávání. Jeho cílem je 

rozvoj vědomostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech vzdělávání 

a další formování jeho charakterových vlastností.  

Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném 

absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které vymezuje profil 

absolventa, tím se mohou dobře uplatnit na trhu práce v ČR a EU. Po vykonání 

maturitní zkoušky se také mohou ucházet o studium na vyšších odborných 

školách nebo na vysokých školách. 
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Základním záměrem je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný 

osobní, občanský i pracovní život v měnících se podmínkách.  Pro splnění 

tohoto záměru se zaměříme na splnění cílů středního odborného vzdělávání, 

které jsou: 

Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout 

dovednosti potřebné k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání 

poznatky o světě a dále je rozšiřovat. 

 

Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky 

obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat 

v týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti, pro které byl 

připravován. 

 

Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu 

s obecně přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní 

zodpovědností. 

 

Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být 

schopen podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. 

 

 

Při volbě metodických přístupů vhodně omezujeme metody popisné a raději 

upřednostňujeme výuku problémovou, která umožňuje rozvíjet aktivitu žáků  

ve vzdělávacím procesu. Vhodné je také používat metodu řízeného rozhovoru 

během teoretické výuky a vhodně aplikovat projektové vyučování. Ve zvláštních 

případech je možno použít metodu výkladu. S používanými metodami úzce 

souvisí i rozvíjení schopnosti používat odbornou literaturu, mj. také v kontextu 

celoživotního učení. 

 

S metodickými přístupy úzce souvisí formy vzdělávací práce. Ve studijním oboru 

zahradnictví je třeba brát v úvahu, že mimo běžné formy (výuková hodina)  

a metody teoretického vyučování se v široké míře uplatňují hlavně cvičení, různé 

formy výuky předmětu praxe a odborné exkurze. Formy vzdělávací práce jsou 

v nemalé míře závislé na průběhu vegetace, na specifičnosti jednotlivých 

zahradnických odvětví i na aktuálním průběhu počasí. 

 

K vytvoření cílových  kompetencí u žáků slouží všechny metody i formy výuky 

uvedené v předchozím, textu včetně odborných exkurzí. Během výuky budou 

naplňovány kompetence: 
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Klíčové, a to jsou: 

 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní 

kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní 

povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, 

matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních  

a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.  

 

To znamená: 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, ovládat různé techniky učení, 

umět si vytvořit vhodný studijní režim, s porozuměním poslouchat 

mluvené projevy, sledovat a hodnotit pokrok ve svém učení a přijímat 

hodnocení svého učení od jiných lidí, znát možnosti svého dalšího 

vzdělávání, 

 uznávat a dodržovat hodnoty a postoje podstatné pro demokratickou 

společnost, jednat v duchu s udržitelným rozvojem, podporovat 

hodnoty národní, evropské i světové kultury, 

 rozvíjet komunikativní dovednosti, tzn. dovednosti vyjadřovat se ústně  

i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, číst  

s porozuměním a využívat informací získaných četbou, vysvětlovat  

a znázorňovat konkrétní situace,  

 rozvíjet personální a interpersonální dovednosti, tzn. dovednosti 

využívat sebepoznání a sebekontroly ke stanovení a realizaci 

přiměřených cílů vlastního rozvoje, ke zdokonalování vlastního učení,  

i ke zvýšení pracovního výkonu a schopnosti zvolit správný životní styl,  

 rozvíjet dovednosti pracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních 

cílů,  

 nést zodpovědnost za práci vlastní i práci ostatních spolupracovníků, 

 dovednosti řešit problémy a problémové situace, tzn. správně 

identifikovat  

a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení a stanovovat  

a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení,  

 dovednost numerických aplikací, tzn. používat různé aritmetické  

a statistické postupy důležité pro řešení různých situací,  
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 dovednost využívat informačních technologií, tzn. pracovat s osobním 

počítačem, dovednost využívat různé informační zdroje a informace 

různého druhu a charakteru, a to i při celoživotním vzdělávání.  

 
Odborné, a to jsou:  

 vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v zahradnickém podniku 

 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

 pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty 

 navrhovat, projektovat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy 

 pracovat se zahradnickou technikou, využívat zařízení v zahradnické 

výrobě a řídit motorová vozidla 

 

Odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili na vědeckém základě 

zevšeobecněné širší dlouhodobě platné vědomosti, dále nezbytné dovednosti  

a návyky, zejména logické myšlení a správné pracovní metody. Poskytuje žákům 

poznatky o podstatě zákonitostí, principů a jevů a jejich vzájemných vztazích,  

o přírodních, technických, ekologických a ekonomických souvislostech, včetně 

technologických postupů, a vede je k uplatňování těchto vědomostí při řešení 

praktických úkolů. Toto učivo tvoří podstatu odborné složky profilu absolventa.  

Odborné učivo je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění 

absolventů v nových technických, technologických a ekonomických podmínkách.  

Odborné zahradnické vzdělávání si klade za cíl připravit nejen úzce 

specializované odborníky v některém z profilových maturitních předmětů,  

ale i takové zahradníky, kteří dokáží své odborné poznatky aplikovat i v dalších 

oblastech se zahradnictvím souvisejících, tj. především v rostlinné výrobě, 

obecném zemědělství, v některých odvětvích potravinářství nebo v oblasti 

obchodu a služeb.  

Naplnění odborných kompetencí je realizováno v jednotlivých vyučovaných 

předmětech, kde jsou podrobněji rozpracovány. 
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3.2 Průřezová témata  

 

Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, 

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie jsou zařazena do 

teoretické a  praktické výuky. Jsou součástí osnov konkrétních předmětů a žáci se 

s nimi seznamují z pohledu daného předmětu, takže potom jsou schopni si tato 

témata složit jako celek za celý obor zahradnictví. Specifickou formou pro řešení 

průřezových témat je odborná exkurze, kde žáci poznávají přímo podnikatelskou 

praxi a také si mohou vyzkoušet společné soužití v mimoškolní době. 
 

 

Obsahem tématu Občan v demokratické společnosti je:  

 osobnost a její rozvoj 

 komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 

 společnost, jednotlivec s společenské zájmy, kultura, náboženství 

 historický vývoj (především v 19. a 20. století) 

 stát, politický systém, politika, soudobý svět 

 masová média 

 morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita 

 potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život 
 

Obsahem tématu Člověk a životní prostředí je: 

 biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických 

podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích 

organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu 

biodiverzity a ochrany přírody a krajiny) 

 současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy 

člověka k prostředí (klimatické změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, 

ekosystémů i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, vliv 

prostředí na lidské zdraví) 

 možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti 

rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje 

právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, 

prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje 
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Obsahem tématu Člověk a svět práce je: 

 hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní 

činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, 

možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace  

na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru 

vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah  

k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem  

a zdravotním předpokladům žáků 

 trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky 

zaměstnavatelů 

 soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů 

vzdělávání  

po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního 

vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti 

studia v zahraničí 

 informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, 

vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, 

o nabídce zaměstnání, o trhu práce 

 písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování 

žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních 

životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním 

zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik 

konkrétních situací 

 zákoník práce pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti 

zaměstnání v zahraničí 

 soukromé podnikání podstata a formy podnikání, rozdíly mezi 

podnikáním  

a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější 

formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, 

orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku 

 podpora státu ve sféře zaměstnanosti, informační, poradenské  

a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání 

zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným 

 práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí 
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Obsah průřezového tématu Informační a komunikační technologie vymezuje 

příslušná výše uvedená klíčová kompetence a vzdělávací oblast. Obsahem tématu 

je: 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních  

a komunikačních technologií 

 pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

 učit se používat nové aplikace 

 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online  

a off-line komunikace 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích 

(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být 

mediálně gramotní 

  
 

3.2.1 Začlenění průřezových témat a podtémat 

Průřezová témata a podtémata je podle jejich obsahu vhodné zařadit  

do vybraných předmětů. V níže uvedené tabulce je uvedeno označení jednotlivých 

podtémat kódem, který je přiřazen k učivu u vybraných předmětů. Kód 

konkrétního podtématu je zapsán v učební osnově vyučovacího předmětu 

v tabulkové části Rozpis učiva a výsledky vzdělávání.  

V níže uvedené tabulce jsou rozdělena všechna podtémata do vybraných 

předmětů. V osnovách neuvedených vyučovacích předmětů je uveden přínos 

předmětu k aplikaci průřezových témat, kdy tato aplikace se prolíná výukou 

celého předmětu.  
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Tabulka začlenění průřezových témat a podtémat do jednotlivých předmětů 

 

 

 

Zařazení  

do předmětu 

označení text podtématu předmět 

Občan v demokratické společnosti  

OD 1 osobnost a její rozvoj VKO,OSV 

OD 2 komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 
VKO, ČJL, AJ, 

NJ,OSV 

OD 3 
společnost – jednotlivec a společenské skupiny, 

kultura, náboženství 

VKO,ND,OSV 

OD 4 historický vývoj (především v 19. a 20. století) ČJL, ND 

OD 5 stát, politický systém, politika, soudobý svět VKO,ND 

OD 6 masová média VKO,OSV 

OD 7 
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, 

solidarita 

VKO,OSV 

OD 8 
potřebné právní minimum pro soukromý a občanský 

život 

VKO 

Člověk a životní prostředí  

ČŽ 1 

biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o 

abiotických a biotických podmínkách života, o 

ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích 

organismů a prostředí, o struktuře a funkci 

ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany 

přírody a krajiny) 

BIO, EZP 

ČŽ 2 

současné globální, regionální a lokální problémy 

rozvoje a vztahy člověka k prostředí (klimatické 

změny, ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů 

i biosféry z různých hledisek rozvoje lidské populace, 

vliv prostředí na lidské zdraví) 

BIO, EZP, Che, 

ZZa 

ČŽ 3 

možnosti a způsoby řešení environmentálních 

problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru 

vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, 

ekonomické, informační, technické, technologické, 

organizační, prevence negativních jevů, principy 

udržitelnosti rozvoje) 

BIO, EZP 

Člověk a svět práce  

ČP 1 
hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky 

práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, 

EK 
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pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, 

společenská prestiž apod.), jejich aplikace na 

jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování 

příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů 

vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, 

studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a 

zdravotním předpokladům žáků 

ČP 2 
trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové 

trendy, požadavky zaměstnavatelů 

EK, EP 

ČP 3 

soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti 

jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování 

střední školy, význam a možnosti dalšího profesního 

vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního 

učení, možnosti studia v zahraničí 

EK, EP 

ČP 4 

informace jako kritéria rozhodování o další profesní 

a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování 

informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o 

nabídce zaměstnání, o trhu práce 

EK, EP 

ČP 5 

písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh 

práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí 

na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních 

(motivačních) dopisů, jednání s potenciálním 

zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová 

řízení, nácvik konkrétních situací 

EP, ČJL 

ČP 6 

zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, 

práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, 

mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v 

zahraničí 

EK, EP 

ČP 7 

soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, 

rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým 

poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější 

formy podnikání, činnosti s nimiž je třeba při 

podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně 

a obchodním zákoníku 

EK 

ČP 8 

podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, 

poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti 

volby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, 

podpora nezaměstnaným 

EK 

ČP 9 práce s informačními médii při vyhledávání EK 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

27 

 

 

pracovních příležitostí 

Informační a komunikační technologie  

IC 1 
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky 

informačních a komunikačních technologií 

ICT 

IC 2 
pracovat s běžným základním a aplikačním 

programovým vybavením 

ICT 

IC 3 učit se používat nové aplikace ICT 

IC 4 
komunikovat elektronickou poštou a využívat další 

prostředky online a offline komunikace 

ICT 

IC 5 
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak 

s využitím celosvětové sítě Internet 

ICT, EK 

IC 6 

pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými 

na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií 

ČJL 

IC 7 

uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou 

věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím 

ČJL 

 

 

 

3.3 Organizace vzdělávání 

Školní vzdělávací program Zahradnictví se realizuje v denní formě čtyřletého 

studia oboru Zahradnictví. Žák si při zahájení studia v 1. ročníku zvolí specializaci, 

e které si rozšiřuje své odborné kompetence ve zvoleném oboru nad rámec 

základního učiva. Počet  týdenních hodin  specializovaných předmětů za  celé 

studium je 10 hodin.   

Obsah vzdělání je začleněn ve struktuře vyučovacích předmětů. Rozsah je 

vymezen učebním plánem a učebními osnovami. Součástí vzdělávání je praktická 

výuka, odborné exkurze, kurzy a přednášky odborníků z praxe, především z řad 

sociálních partnerů. 

Výuka cizích jazyků probíhá ve speciálně vybavených učebnách anglického jazyka. 

Výuka ICT probíhá ve třech moderně vybavených učebnách výpočetní techniky. 

Všichni žáci mají zdarma přístup k internetu a k osobní e-mailové poště. 

Odborné předměty, jejichž součástí jsou i praktická cvičení, probíhají ve skupinách 

v učebnách, laboratořích, v exteriéru školy nebo v jednotlivých střediscích 

Školního statku.  
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3.4 Praktická výuka a ostatní aktivity 

 

Učivo okruhu praktické činnosti v oboru dále rozšiřuje vědomosti a dovednosti 

žáků, zejména ve dvou alternativních okruzích odborných činností: provádění  

a řízení převážně kvalifikovaných ručních prací při pěstování rostlin a provádění 

 a řízení ekonomických (včetně účetních) a obchodních opatření a služeb  

v zahradnictví. Má klíčový význam pro formování profesionální zdatnosti žáků. 

  

Předmět praxe se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku. Praktická výuka je 

realizována formou učební praxe, odborné praxe prázdninové a odborné praxe 

individuální. Učební praxe probíhá v šestihodinových blocích u prvního  

až čtvrtého ročníku, praxi vyučují učitelé odborných předmětů a učitelé 

praktického vyučování. Učební praxe probíhají na školním statku, třídy jsou 

děleny na polovinu podle počtu žáků ve třídě.  

 

Odborné praxe prázdninové jsou stanoveny u prvního a druhého ročníku 

v rozsahu jednoho týdne na školním statku a u třetího ročníku v rozsahu 3 týdnů, 

z toho 1 týden o prázdninách, v zahradnických podnicích a firmách po celé 

republice. Pokud to jazykové schopnosti žáka umožní, tak mají žáci možnost tuto 

praxi ve třetím ročníku absolvovat i v zahraničí. 

 

Odborná individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním 

po dvou týdnech v prvním až čtvrtém ročníku. První dva roky žáci absolvují 

individuální odbornou praxi na školním statku, ve třetím ročníku v zahradnických 

podnicích a firmách a školní květinové prodejně. Ve 4. ročníku formou 

ekonomické praxe na Školním statku. 

 

V průběhu výuky dochází k prohlubování praktických dovedností a skloubení 

teorie s praxí. Výuka postupuje od jednoduchých úkonů ke složitějším a cílem je 

zafixovat základní pracovní činnosti v souvislosti s pracovním výkonem, správným 

postupem, dodržením hygieny a bezpečnosti práce. Žáci jsou vedeni 

k samostatné práci a zodpovědnosti. 

Součástí praktického vyučování jsou odborné exkurze. Jejich cílem je seznámit 

žáky s konkrétními zahradnickými podniky a jejich pracovní realitou. Snahou  

je vybrat dostupné kvalitní podniky. Pro tyto odborné exkurze je vyčleněno jeden  

až pět vyučovacích dní v každém ročníku. Počet dní stanoví třídní učitel  

na základě  možností žáků, protože náklady spojené s dopravou, stravu a vstupy 

hradí žáci.  
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Adaptační kurz je součástí výuky v prvním ročníku a je zaměřen na vzájemné 

seznámení a sebepoznání žáků a učitelů. Jeho rozsah je jeden až pět dní. Počet 

dní stanoví ředitel školy na základě zájmu žáků a rodičů. Je uskutečňován  

ve vybraném ubytovacím zařízení nebo ve  škole. Ostatní aktivitou jsou  dny 

prevence rizikového chování. Jedná se naplňování Minimálního preventivního 

programu. 

 

V rámci získávání kulturního povědomí a výchovy k sebeprezentaci realizujeme 

s žáky projekt Kulturka. V rámci tohoto projektu žáci jednotlivých tříd nastudují 

scénky, připraví si hudební, taneční nebo pěvecká vystoupení, která předvedou 

v rámci projektových dnů v závěru školního roku. Projekt Kulturka je závislý na 

schopnostech žáků a ochotě vystoupit před publikem. Pokud bude v konkrétním 

roce zájem a ochota žáků malá, tak se v daném roce nebude projekt realizovat.  

 

V rámci ostatních aktivit dochází k rozvoji kompetencí klíčových i odborných. Jsou 

naplňována a prohlubována průřezová témata. Účast v ostatních aktivitách je 

dobrovolná a záleží jen na volbě žáka. Mezi ostatní aktivity zahrnujeme kroužky 

jako např. vazačský, kaktusářský, jazykový, včelařský, sportovní. Další aktivitou je 

účast žáků na prezentačních odborných a školských výstavách po celé ČR, 

spojených s odbornými soutěžemi. (Flora Olomouc, Země Živitelka v Českých 

Budějovicích, Zahrada Čech v Litoměřicích, Zemědělec v  Lysé nad Labem, 

Děčínská Kotva a další).  

 

 

 

3.5 Způsob hodnocení žáků  

3.5.1 Školní řád, sankční řád 

Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen 

učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Na ostatní 

pravidla a podmínky, které nejsou v tomto řádu řešeny, se v plném znění uplatní 

příslušné paragrafy Zákona č. 561/2004 Sb. a  Vyhlášky č. 13/ 2005 Sb. 

 

3.5.1.1 Stupně hodnocení a klasifikace 

 

Výsledky vzdělávání žáka ve společenskovědních (všeobecných) a odborných 

předmětech se hodnotí stupni prospěchu s využitím prvků formativního  
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hodnocení: 

 výborný 

 chvalitebný 

 dobrý 

 dostatečný 

 nedostatečný 

 

3.5.1.2 Celkové hodnocení žáka 

 

Celkový prospěch žáka zahrnuje klasifikaci všeobecných a odborných předmětů.  

Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení: 

 prospěl s vyznamenáním 

 prospěl 

 neprospěl 

 

3.5.1.3 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

různým druhem zkoušek (písemné, ústní, praktické) 

 hodnocením průběžné práce žáka (skupinová práce, projektové 

vyučování apod.) 

 analýzou výsledků činnosti žáka 

 konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby s pracovníky 

pedagogicko-psychologické poradny 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
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3.5.1.4 Podrobnosti hodnocení 

 

Učitel hodnotí v průběhu vyučování znalosti a dovednosti žáka formou, kterou  

si zvolil. Formu a způsob hodnocení musí žákům oznámit vždy na začátku 

školního roku. Učitel zařazuje prvky formativního hodnocení.  

Forma zjišťování výsledků žáka je na volbě příslušného vyučujícího (např. zkoušení 

ústní nebo písemnou formou, hodnocení projektů apod.) Při klasifikaci je nutné, 

aby žák splnil požadavky předmětu, které vyučující sdělí na začátku školního roku, 

případně příslušného pololetí a byl hodnocen alespoň ze dvou známek s vyšší 

vážností. 

V rámci jednotlivých předmětů každý učitel stanoví počet povinných písemných 

prací. Žák je za klasifikační období hodnocen, jestliže má minimálně 60% známek 

určených učitelem.  

Učitel oznamuje žákovi výsledky každého hodnocení a klasifikace, poukazuje  

na klady a nedostatky výkonu. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

okamžitě, nejpozději do konce hodiny. 

Předepsané kontrolní písemné práce probíhají podle stanoveného 

harmonogramu.       

Učitel je povinen vést průkazně evidenci klasifikace. 

 

Klasifikace žáků se specifickými potřebami učení 

U těchto žáků klade učitel důraz na ten druh jejich  projevu, ve kterém má 

předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z počtu chyb, ale 

z počtu jevů, které žák zvládl. 

 

3.5.1.5 Hodnocení chování žáka    

 

Hodnocení navrhuje třídní učitel a rozhoduje o něm ředitel školy po projednání 

v pedagogické radě.  

Užívá se třístupňová klasifikace: 

 velmi dobré 

 uspokojivé 

 neuspokojivé 

V procesu rozhodování je důsledně dodržován princip individuálního přístupu. 
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3.6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných 

3.6.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Pravidla vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků 

uvedených v §1 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných upravuje Vyhláška  

č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. Žákům s SVP poskytuje škola podpůrná opatření v souladu s touto 

vyhláškou. Konkrétní druh podpůrného opatření lze poskytovat jen v jednom 

stupni. 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se 

zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, 

vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení 

nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, 

dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími 

k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného 

prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohroženi sociálně 

patologickými jevy). 

Při vzdělávání těchto žáků bude uplatňována kombinace běžných a speciálních  

pedagogických postupů, spolu se zařazením alternativních výukových metod. 

Nedílnou součástí bude vytváření vhodného školního prostředí, které umožní 

žákům rozvoj vnitřního potenciálu, podpoří jejich sociální integraci.Všechna tato 

opatření budou směřovat k lepšímu uplatnění  těchto absolventů na trhu práce. 

 

 

Při vzdělávání žáků s SVP zabezpečuje naše škola žákům tyto podmínky: 

 rovný přístup ke vzdělávání 

 vzájemnou úctu, respekt, solidaritu a důstojnost 

 uplatňování zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb 

žáka s přihlédnutím k oboru vzdělávání 

 využívání vyrovnávacích, případně podpůrných opatření 

 využití učebních pomůcek, a didaktických materiálů 

 zohlednění SVP při hodnocení výsledků vzdělávání 
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 spolupráci s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými 

poradenskými zařízeními, případně spolupráci s odborníky jiných 

resortů 

 spolupráci s ostatními školami 

 v případě potřeby a v souladu s právními předpisy působení asistenta 

pedagoga či jiných osob potřebných pro realizaci podpůrných opatření 

ve třídě 

 

3.6.1.1 Podpůrná opatření 

Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií podpůrných opatření na základě 

doporučení pedagogické psychologické poradny (podpůrná opatření 2 – 5). 

Podpůrné patření 1. stupně může  navrhnout škola. 

 

Podpůrná opatření prvního stupně: 

Jsou určena žákům s pomalejším tempem práce, s drobnými obtížemi ve čtení, 

psaní, počítání, s koncentrací pozornosti. Východiskem pro stanovení podpůrných 

opatření prvního stupně je pozorování žáka v hodině, rozhovor se žákem nebo 

zákonným zástupcem žáka. 

Před zahájením poskytování podpůrných opatření zpracuje škola plán 

pedagogické podpory žáka (dále je PLPP), vzor tohoto plánu stanovuje Vyhláška č. 

27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. PLPP škola 

průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

Vyhodnocení se provádí jedenkrát za školní rok. 

 

Příklady podpůrných opatření: 

 aktivizující metody výuky 

 střídání forem a činností během výuky 

 zohledňování individuálních potřeb žáka, multisenzorický přístup, dílčí 

cíle apod. 

 respektování pracovního tempa žáka 

 

Výstupy a obsah vzdělávání se neupravují. 

S PLPP seznámí škola zákonného zástupce žáka a všechny pedagogické 

pracovníky podílející se na vzdělávání tohoto žáka. 
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Podpůrná opatření druhého stupně: 

Jsou určena žákům s opožděným vývojem, s odlišným kulturním prostředím nebo 

jinými životními podmínkami, se specifickými poruchami učení a chování, s mírně 

oslabenými zrakovými nebo sluchovými funkcemi, s mírnými řečovými vadami, 

s poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi. 

Poradenské zařízení zařazuje žáka do stupně podpůrných opatření a doporučuje 

využití kompenzačních pomůcek a specifických přístupů ke vzdělávání žáka. 

 

Příklady podpůrných opatření: 

 individuální vzdělávací plán 

 metody rozvíjející myšlení, paměť a pozornost 

 speciální učebnice a pomůcky včetně kompenzačních 

 softwarové vybavení 

 úprava obsahu a výstupů vzdělávání 

 

 

Podpůrná opatření třetího stupně: 

Vzhledem ke specifičnosti a náročnosti oboru tito žáci nesplňují zdravotní 

předpoklady, které jsou podmínkou ke přijetí do vzdělávání. 

Ve specifických případech pak škola postupuje dle Vyhlášky č. 27/2016. 

 

 

3.6.1.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním 

 

Nezbytnou podmínkou je jednoznačné doporučení integrace těchto žáků 

pedagogicko psychologickou poradnou a odborným lékařem. Na tomto typu 

školy nemohou studovat žáci s těžkým zdravotním postižením. 

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením bude probíhat podle školního 

vzdělávacího programu, který bude zohledňovat druh a stupeň jejich postižení. 

V nutných případech bude vypracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci 

s příslušnými učiteli, výchovným poradcem, rodiči žáka a pedagogicko-

psychologickou poradnou (PPP). Tento plán schválí ředitel školy. Při hodnocení 

žáka se bude zohledňovat míra jeho postižení a znevýhodnění. 
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3.6.1.3  Vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami učení 

 

U žáků se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, 

dysortografií aj.) se bude ve výuce vycházet z dosažené úrovně vědomostí  

a dovedností. Žáci předloží zprávu z posledního vyšetření v PPP, se kterou budou 

pedagogové seznámeni.  

Na základě doporučení PPP budou voleny vhodné metody a formy výuky  

a hodnocení: 

 respektování individuálního tempa 

 využití dostupných kompenzačních pomůcek (počítače – korektury 

textu, grafické počítačové programy, barevné čtení aj.) 

 převažující forma ústního zkoušení  

 uplatňování různých učebních stylů a komunikace 

 

Žáci se specifickými poruchami učení jsou významně ohroženi školní 

neúspěšností především ve výuce českého a cizího jazyka. V těchto předmětech 

budou dodržovány komunikativní přístupy a výuka po malých krocích, opakování, 

automatizace a respektování individuality žáka, doplňování textu, nahrazení psaní 

dlouhých textů testy a jiné vhodné formy a metody. 

Potřeby těchto žáků budou zohledněny také u maturitní zkoušky. 

 

Vyučující jednotlivých předmětů  budou spolupracovat s výchovnou poradkyní. 

Škola se zaměří na spolupráci s rodiči, s PPP a speciálním pedagogickým centrem. 

 

3.6.1.4 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Žáci ohrožení rizikovým chováním 

V současné době jsou rizikovým chováním více či méně ohroženi všichni žáci. 

Prvořadým úkolem školy je věnovat soustavou a cílenou pozornost prevenci 

výskytu tohoto chování. V této oblasti výchovy bude škola v rámci působení svého 

školního poradenského pracoviště postupovat na základě preventivního 

programu, který se každoročně aktualizuje dle potřeby. 

Ve  škole působí v rámci školního poradenského pracoviště metodik prevence 

rizikového chování a  výchovný poradce. Tyto osoby jsou úzce propojeny 

s třídními učiteli i dalšími členy pedagogického týmu.  

. 
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Pro úspěšné vzdělávání budou na škole zabezpečeny tyto podmínky: 

 působení školního poradenského pracoviště 

 vyhledávání žáků s rizikem problémového chování 

 preventivní práce s třídními kolektivy pod vedením třídního učitele 

 podpora mimoškolní činnosti a volnočasových aktivit v DM 

  individuální pohovory výchovné poradkyně s žáky 

 spolupráce s poradenskými zařízeními, orgány sociální péče, 

zdravotnickými zařízeními, policií aj. 

 

 

Žáci z odlišného sociálně kulturního prostředí 

Specifické vzdělávací potřeby žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí se 

promítnou do obsahu vzdělávacího programu, metod a forem výuky i způsobu 

hodnocení žáků. 

 

Pro jejich úspěšné vzdělávání budou vytvořeny tyto podmínky: 

 zjišťování sociálního klimatu žáků 

 individuální nebo skupinová péče 

 forma multikulturní výchovy jako prevence jevů jako rasismus, 

extremismus a xenofobie, důraz na poznání kultury, jazyka a tradic 

odlišných národností a etnik žijících v ČR 

 podpora úspěšnosti žáků, možnost zpracování individuálního 

vzdělávacího plánu, možnost doučování v jazycích 

 podpora mimotřídních aktivit 

 prevence nežádoucích sociálních projevů v chování žáků 

 spolupráce s výchovným poradce, popř. s dalšími odborníky 

 spolupráce s orgány státní správy, orgány sociální péče 

 

Škola klade důraz na vytváření přátelské atmosféry a pozitivního klimatu, 

upevňování vzájemné důvěry a spolupráce mezi školou rodinou. 
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3.6.1.5 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 

 

Pro osobní rozvoj žáků s mimořádnými schopnostmi bude škola zajišťovat tyto 

podmínky: 

 podpora zájmu o obor 

 rozšířená výuka některých předmětů 

 zařazení náročnějších metod a postupů do výuky, zapojení žáků  

do skupinové a týmové práce 

 možnost výuky podle individuálního vzdělávacího plánu 

 podpora vytváření sociálních vztahů 

 

Ředitelka školy může za podmínek daných školským zákonem přeřadit nadaného 

žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. 

 

 

3.7 Prevence rizikového chování 

 

Na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u 

dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) a Metodického  pokynu 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a 

školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) zpracovává škola Minimální 

preventivní program. Součástí tohoto programu je Krizový plán při řešení šikany. 

Tyto dokumenty jsou přístupné na webových stránkách školy. 

 

 

3.8 Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 

 

Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Při výuce se vychází z 

platných zákonů, vyhlášek, nařízení a předpisů včetně všeobecných i konkrétních 

bezpečnostních zásad platných pro činnosti v tomto studijním oboru. Důraz  při 

výuce je kladen na bezpečnost, dodržování technologických postupů  a používání 

osobních ochranných pracovních prostředků.  
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Každý rok jsou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce  

a požární ochrany vyškoleni všichni žáci při zahájení školního roku, před 

nástupem na prázdniny a před plánovanou exkurzí. Stejně tak jsou žáci 

proškoleni při hodinách odborných předmětů, při probírání nových témat nebo 

při příchodu na nové pracoviště nebo do speciální učebny.  

Všichni ostatní zaměstnanci jsou každoročně proškoleni o BOZP a PO  

na pracovišti.  

Všechna školení jsou zapsána v třídních knihách nebo jsou vytvořeny záznamy  

o školeních, potvrzené podpisy zúčastněných. 

 

Praktické vyučování probíhá formou učebních, individuálních a prázdninových 

praxí na Školním statku. Při učebních a prázdninových praxích se žáci řídí pokyny 

vyučujícího. Úvodní hodina patří poučení o BOZP a PO a potom vyučující 

průběžně poučí žáky na každé praxi podle druhu vykonávané práce, dohlíží na 

oděv, obuv, vybavení a dodržování BOZP. Při individuálních praxích na školním 

statku se provádí úvodní instruktáž vždy v pondělí při nástupu na praxi, kdy žáci 

stvrzují svým podpisem seznámení se s BOZP; dále za ně odpovídají vedoucí 

jednotlivých středisek Školního statku, kteří dohlížejí na dodržování BOZP. 

 

Mezi školou a firmami, které zajišťují praktické vyučování, se sepisuje Smlouva  

o zajištění praktického vyučování na základě Zákona č.561 /Sb.2004 (Školský 

zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č.13/2005. Praktické vyučování 

se uskutečňuje na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají 

oprávnění k činnosti související s daným oborem podnikání. Všichni žáci musí být 

před zahájením praxe prokazatelně proškoleni o BOZP, PO a hygienických 

předpisech a dále určení pracovníci – instruktoři dohlíží na dodržování. Před 

nástupem na praxi do podniku jsou žáci poučeni i ve škole a BOZP podepisují 

před odjezdem. 
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3.9 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

 

Přijímání uchazečů ke vzdělávání se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří: 

 splnili povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončili základní 

vzdělání před splněním povinné školní docházky 

 splnili podmínky přijímacího řízení včetně kritérií  

 splnili podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium, prokázané 

lékařským potvrzením 

Přijímací řízení se uskuteční bez školních přijímacích zkoušek, se započtením 

výsledků jednotných přijímacích testů dle platných právních předpisů. 

 

Zákonní zástupci nebo plnoletí uchazeči o studium zašlou škole do data 

stanoveného platnými předpisy řádně vyplněnou přihlášku ke studiu. Uchazeči 

budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání na základní škole dle počtu 

dosažených bodů daných kritérii přijímacího řízení, které získají v průběhu 

přijímacího řízení. Klasifikace a studijní průměry jednotlivých uchazečů podle 

kritérií přijímacího řízení budou ohodnoceny body podle váhy v aplikaci Excel. 

Větší váha v přidělování bodů je kladena na klasifikaci z přírodopisu v 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ a na studijní průměr v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Nižší váhu mají studijní 

průměry za 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. V poslední části budou přičteny body za 

umístění v biologické olympiádě či v dalších soutěžích z výše zmíněných 

předmětů. Další body jsou přičteny za účast v motivačním pohovoru. Potom bude 

na základě celkového součtu bodů u jednotlivých uchazečů sestaveno pořadí 

uchazečů sestupně podle počtu dosažených bodů. 

Spolu s kritérii přijímacího řízení se zveřejňují také počty přijímaných uchazečů.  

 

Jednotliví uchazeči se zveřejňují pod registračním číslem. Registrační číslo sdělí 

uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče ředitelka školy písemně 

po obdržení přihlášky ke studiu, zároveň s informací o nekonání přijímací 

zkoušky.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejném místě ve 

škole, a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pořadí uchazečů  

(pod registračním číslem) se uvedou podle výsledku hodnocení přijímacího řízení, 

přehledu přijatých a nepřijatých uchazečů a kritérií přijímacího řízení. 
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3.9.1 Kritéria přijímacího řízení 

 klasifikace z přírodopisu v 1. pololetí 9. ročníku na ZŠ 

 studijní průměry za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

 ověření znalosti českého jazyka rozhovorem u osob, které nejsou 

státními  

občany České republiky a získaly předchozí vzdělávání na zahraniční 

škole 

 doklady zájmu o obor – umístění v biologické olympiádě 

Kritéria přijímacího řízení budou každoročně zveřejňována podle platné 

legislativy a mohou být aktualizována podle potřeb školy. 

 

3.9.2 Zdravotní způsobilost 

Pro přijetí jsou ze zdravotních důvodů nevhodní uchazeči s těmito omezeními: 

 prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo 

dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě,  

že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá Školského 

zákona 

 přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování 

 alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest 

 prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie  

a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, 

s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením 

nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné 

postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá Školského zákona. 

 nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními 

předpisy pro výkon povolání, na které bude uchazeč připravován  

v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 

odst. 2 věta druhá Školského zákona 
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3.10  Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání 

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje 

podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem o vykonané zkoušce je maturitní 

vysvědčení. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení 

umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích 

programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Absolvent je 

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

Maturitní zkouška je složena z profilové a společné části. Žáci si volí v profilové 

části povinné a nepovinné zkoušky dle směrnice ředitele školy.  

 

 

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek. Jsou to: 

 

Český jazyk a literatura – jedná se o didaktický test, který je hodnocen 

centrálně a jehož výsledek je: splnil/nesplnil. Tento výsledek se nezapočítává do 

celkového hodnocení předmětu, přesto je samostatně uveden na maturitním 

vysvědčení. Pokud žák nesplní didaktický test, u maturitní zkoušky neuspěl. 

 

Cizí jazyk (anglický jazyk) – jedná se o didaktický test, který je hodnocen 

centrálně a jehož výsledek je: splnil/nesplnil. Tento výsledek se nezapočítává do 

celkového hodnocení předmětu, přesto je samostatně uveden na maturitním 

vysvědčení. Pokud žák nesplní didaktický test, u maturitní zkoušky neuspěl. 

 

Matematika – jedná se o didaktický test, který je hodnocen centrálně a jehož 

výsledek je: splnil/nesplnil. Z výsledku tohoto testu je centrálně generována 

známka na maturitním vysvědčení. Ústní ani písemná zkouška se z tohoto 

předmětu v rámci profilové části maturitní zkoušky nekoná. 

 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek všeobecných a odborných 

předmětů. 

 

Zkoušky ze všeobecných předmětů: 

Český jazyk – písemná práce a ústní zkouška. Témata těchto zkoušek jsou 

určována školou. Tato zkouška je pro všechny žáky povinná. 
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Cizí jazyk (anglický jazyk) – písemná práce a ústní zkouška. Témata těchto zkoušek 

jsou určována školou. Tato část  zkouška je povinná pouze pro žáky, kteří si tuto 

zkoušku zvolí ze dvou možností (matematika, anglický jazyk) a ve společné části 

konají didaktický test. 

 

 

Zkoušky z odborných předmětů jsou rozděleny podle specializací: 

 

FLORISTICKÁ TVORBA 

 Povinné zkoušky jsou: 
 

První zkouška – povinná  

Praxe - kombinace praktické zkoušky a zpracování a obhajoby maturitní práce 

před zkušební maturitní komisí 

 

Druhá zkouška – povinná  

Floristická tvorba – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, zahrnující 

vyučovací předměty: Floristika, Floristická tvorba a Květinářství 

 

Třetí zkouška povinně volitelná – žák volí z těchto předmětů: 

Sadovnictví – ústní zkouška 

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů 

zahrnující vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 

 

Nepovinné zkoušky – žák volí z těchto předmětů (žák volí předmět, který nezvolil 

pro povinnou zkoušku): 
 

Sadovnictví – ústní zkouška  

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 

Rostlinolékařství – ústní zkouška 

 

 

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 

Povinné zkoušky jsou: 
 

První zkouška – povinná  

Praxe - kombinace praktické zkoušky a zpracování a obhajoby maturitní práce 

před zkušební maturitní komisí 
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Druhá zkouška – povinná  

Sadovnictví a sadovnické projektování  – ústní zkouška – soubor odborných 

předmětů, zahrnující vyučovací předměty: Sadovnictví, Sadovnické projektování a 

Zahradnické kreslení 

 

Třetí zkouška povinně volitelná – žák volí z těchto předmětů: 

Floristika a květinářství – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující vyučovací předměty: Floristika a Květinářství 

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující  

vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 
 

Nepovinné zkoušky – žák volí z těchto předmětů (žák volí předmět, který nezvolil 

pro povinnou zkoušku): 
 

Floristika a květinářství – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující vyučovací předměty: Floristika a Květinářství 

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující vyučovací předměty Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 

Rostlinolékařství – ústní zkouška 

 

 

VINAŘSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH PRODUKTŮ 

Povinné zkoušky jsou: 
 

První zkouška – povinná  

Praxe - kombinace praktické zkoušky a zpracování a obhajoby maturitní práce 

před zkušební maturitní komisí 

 

Druhá zkouška – povinná  

Vinařství a zpracování – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, zahrnující 

vyučovací předměty Vinařství, Vinohradnictví a Zpracování zahradnických 

produktů 

 

Třetí zkouška povinně volitelná – žák volí  z těchto předmětů: 

Sadovnictví – ústní zkouška  

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů 

zahrnující vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 
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Nepovinné zkoušky – žák volí z těchto předmětů (žák volí předmět, který nezvolil 

pro povinnou zkoušku): 
 

Sadovnictví – ústní zkouška  

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů 

zahrnující vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinohradnictví 

Rostlinolékařství – ústní zkouška 

 

 

KVĚTINOVÝ FARMÁŘ 

Povinné zkoušky jsou: 

 

První zkouška – povinná  

Praxe - kombinace praktické zkoušky a zpracování a obhajoby maturitní práce 

před zkušební maturitní komisí 

 

Druhá zkouška – povinná  

Květinářství a floristika  – ústní zkouška  – soubor odborných předmětů 

zahrnující vyučovací předměty: Květinová farma, Floristika a Květinářství 

 

Třetí zkouška povinně volitelná – žák volí  z těchto předmětů: 

Sadovnictví – ústní zkouška 

Produkční zahradnictví – ústní zkouška – soubor odborných předmětů, 

zahrnující  

vyučovací předměty Ovocnictví, Zelinářství a Vinařství 

 

Nepovinné zkoušky – žák volí z těchto předmětů (žák volí předmět, který nezvolil 

pro povinnou zkoušku): 

 

Sadovnictví – ústní zkouška  

Produkční zahradnictví – ústní zkouška –  soubor odborných předmětů, 

zahrnující vyučovací předměty: Ovocnictví, Zelinářství a Vinařství 

Rostlinolékařství – ústní zkouška 

 

K úspěšnému složení profilové a společné části maturitní zkoušky je nutné, aby 

žák úspěšně složil všechny povinné zkoušky a úspěšně složil didiatkické testy 

společné části maturitní zkoušky.  
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4 PŘÍLOHY 

4.1 Učební plán dle předmětů včetně cvičení 

Název školního vzdělávacího programu:   Zahradnictví: 

 Floristická tvorba 

 Zahradní architektura 

 Vinařství a zpracování zahradnických 

 produktů 

 Květinový farmář 

Kód a název oboru:                                 41 – 44 – M/01 Zahradnictví 

Stupeň poskytovaného vzdělání:         střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:                             4 roky denní studium 

Datum platnosti od:                                1. 9. 2022  pro všechny ročníky 

Adresa školy:                                            sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník  

 

Vyučovací předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 
1 2 3 4 Celkem hodin 

32,5 34,5 34,5 32,5 134 
Povinné předměty – základní 
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
  Anglický jazyk /Německý jazyk 4 4 4 4 16 
  Novodobé dějiny 2 - - - 2 
  Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

  Chemie 3  2 - - 5 
  Biologie 2  2 1 - 5 
  Matematika 3 3 3 3 12 
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
  Informační a komunikační technika 2 2 - - 4 
  Osobnostní a sociální výchova 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
Odborné předměty 
  Základy ekonomiky - - 2 - 2 
  Ekonomika podniku - - - 3 3 
  Základy zahradnictví 3 - - - 5 
  Biologické základy zahradnictví 1 - - - 1 
  Chemické základy zahradnictví 1 - - - 1 
  Ekologie a životní prostředí - - - 1 1 
  Rostlinolékařství - - 3 2 5 
  Ovocnictví - 2 (0,5) 2 (1) 2 6 
  Zelinářství - 2 2 2 6 
  Květinářství - 2 2 2 6 
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  Vinohradnictví - 2 - - 2 
  Sadovnictví - 2 (0,5) 3 (1) 3 8 
  Geodézie - 2 - - 2 
  Stroje a zařízení 3 2 - - 5 
  Zahradnická technika - - 1 - 1 
  Motorová vozidla - - 2 - 2 

Předměty specializace: Floristická tvorba 
  Základy floristiky 2 - - - 2 
  Floristika - 1 1 - 2 
  Floristická tvorba - - 2 4 6 
Předměty specializace: Zahradní architektura 

  Základy kreslení 2 - - - 2 
  Floristika - 1 1 - 2 

  Sadovnické projektování - - 2 4 6 
Předměty specializace: Vinařství a zpracování zahradnických produktů 
  Základy potravinářství 2 - - - 2 

  Zpracování zahradnických produktů - 1 1 - 2 
  Základy vinařství - - 2 - 2 

  Vinařství  - - - 4 4 
Předměty specializace: Květinový farmář 
  Prostředí rostlin 2 - - - 2 

  Floristika - 1 1  2 
  Květinová farma - - 2 4 6 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

Počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu si volí 

vyučující každého předmětu dle svého tematického plánu, který se opírá o témata 

uvedená v tomto ŠVP. Při cvičeních se třída může dělit na skupiny dle platných 

předpisů (podle počtu žáků ve třídě). 

 

Odborná praxe žáků je realizována formou učební praxe, která je 6-ti hodinová  

a koná se na pracovištích Školního statku, školních sbírek nebo v odborných 

firmách. Při učební praxi se žáci většinou dělí na skupiny (podle počtu žáků  

ve třídě)  a výuka je zajišťována odbornými učiteli školy. 

 

Odborná individuální praxe je stanovena v 1. – 3. ročníku v rozsahu 2 týdnů  

a ve 4. ročníku v rozsahu 1 týdne, délka pracovní doby je určena příslušnými 

předpisy. Tuto praxi žáci vykonávají na Školním statku (žáci 1. a 2. ročníků),  

ve 3. ročníku tuto praxi konají ve smluvních podnicích. Ve 4. ročníku konají tuto 

praxi v jednotlivých střediscích Školního statku a je zaměřena na řízení  

a ekonomiku podniku. 
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Odborná prázdninová praxe se koná v 1. a 2. ročníku v délce jednoho týdne  

za účelem nácviku vegetačních prací v letních měsících. S termíny jsou žáci 

seznámeni na začátku školního roku. Odborná prázdninová praxe ve 3. ročníku se 

koná v délce 3 týdnů v odborných smluvních podnicích po celé ČR a v zahraničí. 

 

Adaptační kurz je zařazen do prvního ročníku, je zaměřen na seznamovací aktivity 

a metodiku prvence. Délka kurzu je v rozsahu 1 až 4 dny. Počet dní stanovuje 

metodik prevence podle zájmu žáků a rodičů.  

 

Žáci mohou absolvovat v každém ročníku až 1 až 5-ti denní odbornou exkurzi v ČR 

nebo zahraničí. Počet dní odborné exkurze stanovuje třídní učitel. 
 

V rámci výuky teoretických předmětů specializace se třída rozdělí dle oborového 

zaměření jednotlivých ŠVP (Floristická tvroba, Zahradní architektura, Vinařství  

a zpracování zahradních produktů, Květnový farmář). 

 

V rámci výuky odborné praxe se v některých tématech žáci rozdělí dle oborového 

zaměření jednotlivých ŠVP (Floristická tvorba, Zahradní architektura, Vinařství  

a zpracování zahradních produktů, Květinový farmář). 

 

Do učebního plánu je v oblasti vzdělávání pro zdraví zařazen předmět 

Osobnostně sociální výchova, jehož hlavní náplní je zavedení prožitkové 

pedagogiky do výuky a cílené zaměření na rozvoj osobnosti žáka a třídy. Tento 

předmět vyučuje třídní učitel  konkrétní třídy dle vzdělávacího plánu s ohledem na 

aktuální potřeby rozvoje třídyve frekvenci  1 x za 14 dní  jednu vyučovací hodinu 

nebo dle atuální pořeby třídy tak, aby byl dodržen celkový počet hodina  

za studium.  

 

V níže uvedené  tabulce – 4.2 Učební plán dle vzdělávacích oblastí je uvedeno 

přiřazení učebních předmětů k jednotlivým vzdělávacím oblastech, kde se vyučuje 

jejich učivo. 

 

Učivo estetického vzdělávání se vyučuje převážně v předmětu Český jazyk  

a literatura a částečně v předmětu Výchova k občanství. 
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4.1.1 Využití týdnů ve školním roce 

 

Činnost 1. 2. 3. 4. 

Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 32 30 

Učební praxe  3 4 4+2 3 

Odborná prázdninová praxe 1 1 1 - 

Adaptační kurz 0,2 -1 - - - 

Odborné exkurze 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 

Maturitní zkoušky  - - - 2 

Časová rezerva, vých. vzděl. akce 1 1 - 1 

Celkem týdnů 40 40 40 37 

 

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

49 

 

 

 

4.2 Učební plán dle vzdělávacích oblastí 

Název školního vzdělávacího programu:    Zahradnictví 

            Floristická tvorba 

            Zahradní architektura 

            Vinařství a zpracování zahradnických produktů 

            Květinový farmář 

Kód a název oboru:                                        41 – 44 – M/01 Zahradnictví 

Stupeň poskytovaného vzdělání:  střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:                                    4 roky denní studium 

Datum platnosti od:                                      1. 9. 2022  pro všechny ročníky 

Adresa školy:                                                  sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník  

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast a vyučovací předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin v 

ročníku 

1 2 3 4 Celkem 

hodin 

32,5 34,5 34,5 32,5 134 

Povinné předměty – základní     ŠVP/RVP 

Jazykové vzdělávání                                                                                         22/15 

Český jazyk a literatura                          CJL 2 2 1 1 6 

Anglický jazyk                                         AJ 4 4 4 4 16 

Německý jazyk/anglický jazyk 0 0 0 0 0 

Estetické vzdělávání                                                                                           6/5 

Český jazyk a literatura                          CJL 1 1 2 2 6 

Společensko-vědní vzdělávání                                                                              6/5 

Novodobé dějiny                                    ND 2 - - - 2 

Výchova k občanství                             VKO   1 1 1 1 4 

Přírodovědné vzdělávání                                                                                    10/4 

Chemie                                                 CH 3 2 - - 5 

Biologie                                                BIO     2 2 1 - 5 

Matematické vzdělávání                                                                                    12/10 

Matematika                                         MAT   3 3 3 3 12 

Vzdělávání pro zdraví                                                                                        10/8   

Tělesná výchova                                     TV  2 2 2 2 8 

Osobnostní a sociální výchova                OSV 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Vzdělávání v inf. a kom. technologiích                                                                  4/4 
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Informační a komunikační technika         ICT 2 2 - - 4 

Odborné předměty                                                                                         

Ekonomické vzdělávání                                                                                       5/3 

Základy ekonomiky                               ZEK   - - 2 - 2 

Ekonomika podniku                                 EP - - - 3 3 

Základy zahradnické výroby                                                                              11/11 

Základy zahradnictví                              ZZA                           3 - - - 3 

Ekologie a životní prostředí                     EZP                 - -  1 1 

Rostlinolékařství                                    RLK                             - - 3 2 5 

Biologické základy zahradnictví               BZZ                                               1 - - - 1 

Chemické základy zahradnictví             CHZZ                                            1    1 

Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin                                                      30/22 

Ovocnictví                                           OVO - 2 2 2 6 

Zelinářství                                            ZEL - 2 2 2 6 

Květinářství                                            KV - 2 2 2 6 

Vinohradnictví                                       VIH  -   2 - 2 

Předměty specializace: Floristická tvorba 

Základy floristiky                                   ZAF  2   -   -   -  2 

Floristika                                              FLO   -  1 1  - 2 

Floristická tvorba                                    FT  -  - 2 4 6 

Předměty specializace: Zahradní architektura 

Základy kreslení                                    ZAK 2 - - - 2 

Floristika                                              FLO   - 1 1 - 2 

Sadovnické projektování                        SPR - - 2 4 6 

Předměty specializace: Vinařství a zpracování zahradnických produktů 

Základy potravinářství                           ZAP 2 - - - 2 

Zpracování zahradnických produktů        

ZPR 

- 1 1 - 2 

Základy vinařství                                  ZAV - - 2 - 2 

Vinařství                                              VIN - - - 4 4 

Předměty specializace: Květinový farmář 

Prostředí rostlin                                    PRO 2 - - - 2 

Floristika                                              FLO - 1 1 - 2 

Květinová farma                                     KF - - 2 4 6 

Sadovnická a krajinářská tvorba                                                                          10/10 

Sadovnictví                                          SAD - 2 3 3 8 

Geodézie                                             GEO - 2 - - 2 
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Stroje, zařízení a motorová vozidla                                                                        8/8 

Stroje a zařízení                                    SAZ 3 2 - - 5 

Zahradnická technika                             ZTE - - 1  1 

Motorová vozidla                                     MV - - 2 - 2 
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4.3 Osnovy učebních předmětů  

 

Č. / název předmětu: 4.3.1 Český jazyk a literatura 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 3 3 3 3 12 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 Obecné cíle předmětu 

 

Český jazyk a literatura je předmět ve svém pojetí unitární. Umožňuje tak plnit 

obecné cíle ve všech požadovaných rovinách – jazykové, komunikační, literární 

 a estetické. 

Předmět je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a poskytuje základ 

pro rozvoj většiny klíčových kompetencí potřebných ke zvládnutí ostatních 

vyučovacích předmětů. 

V oblasti jazykové a komunikační je obecným cílem dosáhnout u žáka schopnosti 

formulovat své myšlenky, používat mateřského jazyka v jeho spisovné  

a kultivované podobě tak, aby byl prostředkem smysluplné komunikace. Tím se 

jazykové vzdělání podílí i na rozvoji sociálních kompetencí. 

V oblasti literární a estetické je obecným cílem vyvolat v žákovi vztah k literatuře, 

prohloubit estetické cítění, prohlubovat emoční prožitek a naučit vnímat  

a hodnotit umělecký text v návaznosti na kulturně historický vývoj u nás  

i ve světě. Zároveň je cílem utvářet kladný vztah k duchovním hodnotám  

a ke kulturnímu dědictví. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Obě části předmětu, tj. jazyková a literární se vzájemně prolínají a doplňují. 

V oblasti jazykového vzdělávání je podstatné rozvíjení komunikačních kompetencí 

žáka v souvislosti se spisovností a kultivovaností jeho projevu. Důraz je kladen  

na upevňování znalostí pravopisných jevů, na rozšiřování slovní zásoby,  
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na zlepšování stylistických schopností. Žáci se učí pracovat s textem, porozumět 

jeho obsahu, využívat různé zdroje informací. Jazykové vzdělání rozvíjí 

komunikační kompetence žáků. 

Literární vzdělávání seznamuje žáky s významnými literárními památkami 

v chronologickém dějinném a kulturním vývoji. Vede žáky ke srovnávání znaků 

jednotlivých etap literatury, hodnocení významu vybraných literárních děl, 

vnímání kulturních odlišností, k rozeznávání a hodnocení stylistických  

a jazykových postupů, k vytváření vlastního názoru na hodnocené dílo. 

 

 

  Strategie výuky 

 

Základem obou částí předmětu je práce s textem, která převažuje. V oblasti 

jazykové a slohové jde především o činnosti související s tvorbou příslušných 

dokumentů odpovídajících jednotlivým slohovým útvarům a jejich užití 

v praktickém životě, jak v oblasti profesní, tak osobní. To je podpořeno tradičními 

metodami, jako je psaní kratších stylistických cvičení i vytváření rozsáhlejších 

slohových prací tematicky zaměřených.  Komunikační schopnosti rozvíjí následná 

prezentace jednotlivých prací, která zároveň slouží jako k analýze nedostatků  

a celkovému hodnocení. Nedílnou součástí výuky jsou rétorická cvičení, 

komunikační hry, problémové úkoly, pravopisná cvičení, práce s texty 

neuměleckého charakteru, besedy, polemiky, projekty v terénu. Výuku obohatí 

využívání didaktické audiovizuální techniky či využití ICT. 

Vyučování bude probíhat jednak ve formě frontální, jednak se budou střídat další 

formy výuky, např. skupinová, individuální. Autodidaktické metody se uplatní při 

procvičování pravopisného učiva. 

Literární vzdělávání je založeno na četbě a následné analýze uměleckých textů, 

jejich interpretaci a zařazení do příslušné literární etapy. Přehled hlavních etap  

a klíčových momentů v české i světové literární historii bude vyučován především 

frontální formou výuky za využití audio či videozáznamů. Zároveň budou žáci 

vedeni k samostudiu ve školní knihovně a mediatéce. Pracovat budou buď 

individuálně, nebo ve skupinách. Součástí výuky jsou i dramatizace textů, příprava 

Kulturky, návštěvy divadel a následný rozbor jednotlivých představení.  

Všechny složky předmětu budou poměrně zastoupeny v každém ročníku. Výuka 

českého jazyka a literatury prostupuje i ostatními vyučovacími předměty  

a umožňuje rozvíjení klíčových kompetencí. 
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  Hodnocení výsledků žáků 

 

Výsledky vzdělávání ve všech složkách předmětu budou průběžně kontrolovány  

a hodnoceny, a to s důrazem na zpětnou vazbu. Znalosti žáků budou ověřovány 

jak ústní, tak písemnou formou prostřednictvím písemných prací, slohových  

a pravopisných cvičení. Žáci mohou být hodnoceni jednak individuálně, jednak 

také jako pracovní skupina. Hodnotí se v souladu s platným klasifikačním řádem 

stupnicí od 1 do 5 nebo slovním hodnocením učitele. 

Zohledňováni budou žáci se specifickými poruchami učení, a to vždy dle 

příslušného doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. 

 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět český jazyk a literatura umožňuje rozvíjení většiny klíčových kompetencí 

daných ŠVP – tj. kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, 

komunikativní kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, 

personální a sociální kompetence, kompetence k pracovnímu uplatnění, 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Žáci se naučí aktivně pracovat s textem, pracovat s jeho obsahem, vyhledávat 

informace z různých zdrojů,  jasně a věcně se vyjadřovat s ohledem  

na ortoepickou    i pravopisnou normu, formulovat myšlenky, obhajovat své 

postoje, logicky argumentovat, aktivně vést diskusi v souladu s kulturou projevu  

a společenského chování. Rozvíjí se jejich kritické myšlení a sociální postoje. Tím 

vším se zvyšují jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Předmětem prostupují průřezová témata a lze jich účinně využít během výuky. 

Téma „občan v demokratické společnosti“ je plněno především při vytváření 

názorů a hodnotových postojů při rozboru literárních textů, při vzájemné 

komunikaci ve výuce. S tím souvisí téma „člověk a svět práce“, které je základem 

komunikační a jazykové výchovy a připravuje žáka na problémové situace při 

hledání pracovního místa, při přijímacích pohovorech, při komunikaci  

se zaměstnanci apod. Téma „člověk a životní prostředí“ je realizováno 

prostřednictvím utváření morálních postojů a pocitů spoluzodpovědnosti za stav 

životního prostředí. Žák je veden k uznávání kulturního a přírodního dědictví. 

Téma „informační a komunikační technologie“ je uplatňováno ve všech složkách 

předmětu, neboť vyhledávání a zpracovávání informací je neodmyslitelnou 

součástí výuky.  
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Je třeba, aby předmět vedl žáky k prohlubování zájmu nejen 

o okolní svět, ale také o společenské a politické dění regionálního charakteru. 

 

Český jazyk a literatura je předmětem, který již svojí podstatou umožňuje 

mezipředmětové vztahy. V rámci předmětu se realizuje například učivo dějepisné 

a estetické, prolíná se tak  s učivem dějin, s výchovou k občanství,  

se sadovnictvím, a naopak schopnost vyjadřovat se přesně a srozumitelně, 

formulovat své myšlenky, vyhledávat informace, efektivně vnímat text  je důležitá 

ve všech vyučovaných oborech. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

  

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Jazykové vzdělávání 

Žák: 

- zná základní pojmy jazykovědy, 

umí je vysvětlit a pracuje s nimi 

I. Zdokonalování jazykových 

vědomostí a dovedností 

1. Jazykověda její základní 

pojmy 

- jazyk a řeč 

- základní pojmy jazykovědy 

OD2 

- chápe postavení češtiny mezi 

evropskými jazyky a orientuje se 

v soustavě jazyků 

- rozlišuje spisovný jazyk, hovorový 

jazyk, dialekty, a stylově 

příznakové jevy v příslušné 

komunikační situaci 

- vysvětlí zákonitosti vývoje českého 

jazyka  

- pracuje s normativními příručkami 

2. Vývoj českého jazyka a 

jeho útvary 

- postavení češtiny mezi 

evropskými jazyky 

- národní jazyk, jeho útvary 

- jazyková kultura 

- vývojové tendence českého 

jazyka 

- práce s normativními 

příručkami 

OD3 

- řídí se zásadami spisovné 

výslovnost 

- umí pracovat s ortoepickým 

slovníkem 

3. Zvuková stránka jazyka 

- základy fonetiky  

- systém českých hlásek 

- ortoepie 

 

- v písemním projevu uplatňuje 

znalosti českého pravopisu 

- ovládá práci s Pravidly českého 

pravopisu 

4. Grafická stránka jazyka 

- mluvená a psaná forma 

jazyka 

- vývoj českého pravopisu 

OD2 
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- odhaluje a opravuje jazykové a 

pravopisné nedostatky v textu 

- základní pravopisné jevy 

- práce s Pravidly českého 

pravopisu 

- používá odpovídající  slovní zásobu 

včetně   příslušné odborné 

terminologie 

- nahradí cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

- rozlišuje slovní druhy a chápe 

jejich uplatnění v psané i mluvené 

formě projevu 

5. Lexikologie 

- základní pojmy 

- pojmenování a jejich 

vzájemné vztahy 

- odborná terminologie oboru 

- slovní druhy 

 

- zná způsoby obohacování slovní 

zásoby a umí je doložit na 

konkrétních příkladech 

6. Slovotvorba 

- tvoření slov v českém jazyce 

- základní principy 

- slovotvorné způsoby 

- stavba slova 

 

- v písemném i mluveném projevu 

využívá poznatků z tvarosloví 

- orientuje se v mluvnických 

kategoriích 

- určuje základní mluvnické 

kategorie u sloves, podstatných 

jmen a zájmen 

- určuje slovní druhy 

7. Tvarosloví 

- základní mluvnické kategorie 

a jejich určování 

- ohebné a neohebné slovní 

druhy - třídění, 

charakteristika 

 

- provede syntaktickou analýzu 

textu 

- rozlišuje jádro a východisko 

výpovědi 

- rozpozná a určí větné členy a 

základní typy vedlejších vět 

8. Skladba 

- prohlubování a rozšiřování 

vědomostí o větné skladbě 

- výpověď a věta 

- větné členy a jejich vyjádření 

- souvětí, typy vět vedlejších 

 

- orientuje se ve výstavbě textu 

- posoudí jeho kompozici a slovní 

zásobu 

- nalezne v textu stylové nedostatky 

 

 

II. Komunikační a slohová 

výchova 

1. Základy textové syntaxe 

- komunikace 

- výstavba textu a jeho 

analýza 

OD2 

- rozpozná funkční styl, dominantní 

slohový postup a v typických 

příkladech slohový útvar 

- ovládá útvary prostě sdělovacího 

stylu - umí napsat oznámení, zápis 

z porady, inzerát 

2. Sloh 

- jazykový styl 

- slohotvorní činitelé 

- psaný a mluvený projev 

- slohové útvary a postupy 

- funkční styly 

OD2 

 

 

 

 

OD3 
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- vyjadřuje se věcně správně, 

srozumitelně 

- ovládá konverzační útvary prostě 

sdělovacího stylu 

- zná základní útvary publicistického 

stylu 

- sestaví jednoduché zpravodajství a 

propagační útvary 

- napíše reportáž, pozvánku, 

nabídku, fejeton 

- zná podstatu reklamy a působení 

médií 

- rozezná mediální manipulaci 

- kriticky přistupuje k informacím 

- specifikuje jednotlivé útvary 

odborného stylu 

- vyjadřuje se odborně o jevech 

svého oboru 

- užívá základní útvary odborného 

stylu s příslušnou terminologií 

- napíše  

- pracovní návod 

- popis pracovního postupu 

- výklad 

- přednášku 

- odborný referát 

- sestaví základní projevy 

administrativního stylu a porozumí 

základním písemnostem z oblasti 

práva a veřejné správy 

- umí reagovat na úřední dopis 

- vytvoří  

- žádost 

- životopis 

- plnou moc 

- ovládá normy administrativního 

stylu 

- popíše charakteristické znaky 

uměleckého stylu 

- posoudí kompozici textu 

- vystihne typické znaky různých 

textů a rozdíly mezi nimi 

- kriticky zhodnotí text 

- prostě sdělovací 

- publicistický 

- odborný 

- administrativní 

- umělecký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČP5 
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- napíše úvahu, subjektivní líčení 

- využívá emocionální a emotivní 

stránky mluveného slova 

- dovede vhodně komunikovat 

v příslušných situacích 

- obhajuje svá stanoviska, 

argumentuje 

- umí naslouchat druhým 

- sám sebe vhodně prezentuje 

- vyjadřuje se kultivovaně 

- umí řídit diskusi a přednést projev 

- ovládá nonverbální prostředky 

projevu 

3. Komunikace a základy 

rétoriky 

- komunikační situace 

- kultivování projevu a 

řečového chování 

- mluvené projevy 

- referát 

- přednáška 

- projev 

- interview 

- beseda 

- diskuse 

- základy rétoriky, její znaky a 

prostředky 

 

 

OD2 

- k inforamčním pramenům 

přistupuje kriticky, dokáže si je 

vybírat 

- má přehled o knihovnách a jejich 

službách 

- zazanamenává bibliografické údaje 

podle státní normy 

- orientuje se v titulech denního 

tisku a  zájmového tisku 

- pracuje s normativními příručkami 

- pořizuje z odborného textu výpisky 

a výtah 

- dělá si poznámky z přednášek a 

veřejných projevů 

- reprodukuje zpětně text bez 

větších obtíží 

- správně používá citace a 

bibliografické údaje, dodržuje  

autosrská práva 

- rozlišuje typy mediálních sdělení a 

jejich funkci, identifikuje jejich 

typické postupy, jazykové 

prostředky  

- uvede příklady vlivu médií a 

digitální komunikace  na  život 

člověka 

- na příkladech doloží druhy 

mediálních produktů 

III. Práce s textem a získávání 

informací 

- získávání a zpracování 

informací z tisku , knihoven, 

internetu a ostatních médií 

- zpětná reprodukce textu, 

jeho transformace do jiné 

podoby 

- anotace 

- konspekt 

- resumé 

- práce s příručkami pro školu 

a veřejnost 

- techniky a druhy čtení 

- funkce reklamy a 

propagačních prostředků a 

její vliv na životní styl 

- média a mediální sdělení 
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- uvede základní média působící 

v regionu 

- zhodnotí význma médií pro 

společnost a jejich vliv na uživatele 

- kriticky přistupuje k informacím 

Estetické vzdělávání 

- ovládá základní literárněvědné 

pojmy 

- rozumí obsahu textu 

- text vhodně interpretuje a vyjádří 

osobní  prožitek 

- zhodnotí text po stránce 

tematické, kompoziční a jazykové 

- nalezne v textu požadované 

informaceaplikuje poznatky z textu 

ve sféře profesní i osobní 

- vystihne v textu charakteristické 

znaky různých stylů 

- účastní se divadelních a kulturních 

akcí 

- navštěvuje výstavy a galerie 

IV. Člověk a literatura 

- práce s uměleckým textem a  

jeho interpretace 

- rozbor uměleckého díla 

- tvořivé činnosti - 

dramatizace  textu, recitace, 

umělecký  přednes 

- kulturní instituce v ČR a  

regionu 

 

- je obeznámen se základními 

historickými etapami a důležitými 

dějinnými událostmi 

- orientuje se ve vývoji kultury a 

umění v rámci historických a 

společenských jevů 

- rozlišuje základní literární druhy a 

žánry 

- rozezná hlavní umělecké slohy a 

směry  

- zařadí typická díla do příslušného 

historického kontextu a literárního 

období 

- vnímá souvislosti mezi českou a 

světovou literaturou, vzájemné 

inspirace 

- toleruje vkus a názor druhých 

- zhodnotí význam daného autora i 

díla z hlediska doby, kdy tvořil, 

z hlediska odkazu k dnešku 

- prohlubuje své čtenářské zážitky a 

dovednosti 

V. Vývoj literatury od 

starověku po současnost 

v historicko-společenském 

kontextu 
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- uplatňuje estetická kulturní kriteria 

ve svém životním stylu 

- chápe hodnotu kulturních a 

historických hmotných památek, 

odkaz lidových tradic 

 

1.ročník (počet hodin 99) 

- doplní si znalosti starověké 

literatury 

- vysvětlí, co je to mýtus  

- zhodnotí význam Bible 

- vysvětlí přínos antické literatury 

pro rozvoj poesie a dramatu 

- analyzuje základní díla antických 

autorů 

 

 

- srovná rozdíly mezi duchovní a 

světskou literaturou 

- dokáže charakterizovat období 

středověku 

 

 

 

 

 

 

- vysvětlí pojmy renesance a 

humanismus 

- reprodukuje vlastními slovy tvorbu 

hlavních osobností 

 

 

 

- definuje společenskou, politickou a 

náboženskou situaci v době 

baroka 

- aplikuje Komenského pedagigické 

a filosofické myšlenky a jejich 

dopad na dnešní svět 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejstarší literatury světa 

- počátky starověké literatury 

- Epos o Gilgamešovi 

- starověké orientální kultury - 

Indie, Čína, Persie 

- Bible a její význam 

- antická literatura - starověké 

Řecko a Řím 

 

Středověká literatura 

- přínos a literární památky  

evropské středověké   

literatury 

- počátky písemnictví 

v českých zemích 

- literatura doby Karla IV. 

- husitská literatura 

 

Renesance a humanismus 

v české a světové literatuře 

- podstata jednotlivých směrů 

- evropská renesanční 

literatura 

- zumanismus v české  

literatuře 

 

Barokní literatura 

- odraz myšlení barokního  

člověka a umělce, lidové 

umění a užitá tvorba, 

architektura 

- světové baroko 

- české baroko –   

J.A.Komenský 

 

Vývojové tendence  

v 17. – 18.století 

 

 

 

 

 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC6,7 
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- dokáže odlišit a charakterizovat 

jednotlivé proudy 18.století 

- analyzuje tvorbu evropských 

představitelů jednotlivých směrů 

 

 

 

2.ročník (počet hodin 99) 

 

- doloží souvislost mezi 

společenskými a uměleckými 

proudy 18.století a národním 

obrozením v českých zemích 

- charakterizuje přínos národního 

obrození  v oblasti jazykovědy, 

historie, divadla a poesie 

 

- objasní význam pojmu 

romantismus – význam emocí a 

fantasie při poznávání  světa 

- určí nejvýznamnější autory a 

literární postavy 

- diskituje  o romantických 

aspektech v dílech vybraných 

autorů 

 

 

- vysvětlí rozdíl mezi romantickým a 

realistickým viděním světa 

- analyzuje tvorbu evropských 

představitelů realismu a 

naturalismu 

- objasní tendence v české literatuře 

19.století 

- orientuje se v díle vybraných 

autorů 

 

 

 

3.ročník (počet hodin 96) 

 

- klasicismus 

- osvícenství  

- preromantismus 

- charakteristika jednotlivých  

směrů a tvorby evropských  

autorů 

 

 

Národní obrození a jeho cíle 

- rozvoj jazykovědy, divadla a  

poesie v národním obrození 

 

 

 

 

 

 

Romantismus v české a 

světové literatuře 

- světoví představitelé 

- romantismus v české  

literatuře 

 

 

Realismus a naturalismus ve 

světové a české literatuře  

- realismus ve světové  

literatuře 

- realismus v české literatuře 

- počátky realismu v díle 

B.Němcové a 

K.H.Borovského 

- venkovský realismus 

- historická próza 

- realistické drama 

  

Světová a česká poesie 

přelomu 19. a 20. st. 

- literární moderna a  

umělecké směry konce 19.st. 

- prokletí básníci 

- česká moderna 

- generace buřičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD4 
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- definuje umělecké směry přelomu 

století 

- interpretuje základní tvorbu 

hlavních představitelů 

- demonstuje různorodost české 

poesie tohoto období 

 

- vymezí dané literární pojmy 

- zdůvodní historické souvislost 

týkající se společnosti a literatury 

- uvede žánrovou a tematickou 

pestrost literatury 1. poloviny 

20.století 

- samostatně vyhledá informace 

související s 1.sv.válkou 

- dokáže interpretovat text a 

debatovat o  něm 

 

 

 

4.ročník (počet hodin 90) 

 

- vysvětlí souvislost mezi politickým  

klimatem a možnostmi rozvoje 

literatury 

- vyjádří vlastní prožitky z četby 

poesie a prózy 

- zhodnotí význam a vliv autora pro 

dobu, v níž tvořil 

- interpretuje text 

 

 

- objasní odlišnosti divadel malých 

fore od klasických divadel 

- interpretuje text na základě vlastní 

četby a debatuje o něm 

 

 

 

- orientuje se v proudech a 

skupinách světové literatury 

- samostatně interpretuje literární 

text 

 

Česká a světová literatura 

1.poloviny 20. století 

- moderní umělecké směry 

- meziválečná poesie - 

proletářská, poetismus, 

surrealismus 

- období mezi 1. a 2. světovou 

válkou – meziválečná próza 

- meziválečné drama 

- 1.světová válka ve světové 

literatuře 

- světoví představitelé  

meziválečné prózy 

 

 

Česká literatura 2. pol. 

20. stol.  

- 2. světová válka v české 

literatuře 

- česká poesie 2. poloviny 

20.století  

- česká próza 2.poloviny 

20.století 

- literatura v době 

normalizace 

 

Vývoj českého divadla po 

2.světové válce 

- divadla malých forem 

- absurdní drama 

 

 

Světová literatura po roce 

1945  

- základní témata, umělecké 

proudy a hlavní 

představitelé 

- odraz 2.světové války 

v literatuře 

- beatnická literatura 

- existencialismus 

- postmodernismus 

 

 

OD4 

 

 

 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD4 

 

IC6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD4 

 

IC6,7 
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 - soudobá moderní literatura - 

autoři dle vlastního výběru 

- besedy na základě 

čtenářských zkušeností 

Celkový počet hodin za studium 384  
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Č. / název předmětu: 4.3.2 Anglický jazyk 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 4 4 4 4 16 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu  

 

Učební osnova je určena pro výuku cizího jazyka s návazností na předchozí 

studium tohoto jazyka. Předpokládá mírně pokročilou vstupní úroveň znalostí 

jazyka. Vzdělání v cizím jazyce směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových 

znalostí, vědomostí a komunikativních dovedností, která odpovídá referenční 

úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. 

 

Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

 komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech 

mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit vhodné 

komunikační prostředky; 

 efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího 

odborného, využívat jej jako zdroj poznání i jako prostředek  

ke zkvalitnění svých jazykových znalostí a dovedností; 

 získávat informace o světě, a to i prostřednictvím digitálních technologií, 

zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat  

ke komunikaci;  

 pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. s dalšími zdroji 

informací včetně internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji 

ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí  

a dovedností; 

 efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané  

ve výuce mateřského jazyka i jiných předmětů při studiu jazyka; 
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 chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty 

jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných 

kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie; 

 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo vychází z RVP  41-44-M/01 Zahradnictví. Obsah učiva a jeho uspořádání, 

metody a formy práce umožňují dosažení referenční úrovně B1. 

 

Obsah učiva v anglickém jazyce je strukturován do 4 základních oblastí,  

které doplňují oblast systematizace probraného učiva a několikahodinová časová 

rezerva: 

 jazykové vědomosti a dovednosti 

 komunikační témata všeobecná 

 komunikační témata odborná 

 práce s časopisem a internetové programy a slovníky, práce na 

projektech 

 systematizace učiva 

 rezerva 

 

Jazykové vědomosti a dovednosti jsou chápány jako podpůrný prostředek 

k získávání praktických kompetencí v oblasti receptivní i produktivní. Zahrnují 

v sobě zvukovou stránku jazyka a jeho grafickou podobu včetně pravopisu, 

obecnou slovní zásobu a gramatické prostředky. 

 

Komunikační témata všeobecná jsou koncipována v souladu se současným 

pojetím maturitní zkoušky. Zahrnují tématické okruhy jako například: osobní 

údaje a životopis, rodina a přátelé, mezilidské vztahy, každodenní život, domov  

a bydlení, volný čas a záliby, cestování, nakupování, služby, stravování, péče  

o tělo, zdravý životní styl, vzdělávání, práce a zaměstnání, počasí, korespondence, 

obraty společenské komunikace, ekologie a  ochrana životního prostředí, reálie 

České republiky a anglicky mluvících zemí, tradice a společenské zvyklosti 

příslušné jazykové oblasti. 

Komunikační témata odborná vycházejí z obsahu studovaného oboru zahradník. 

Obsahují témata jako například: rostliny, práce na zahradě, nářadí a mechanizace, 

zahrada a její uspořádání.  
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Práce s časopisem a internetové výukové programy vedou k praktické aplikaci 

vědomostí a dovedností. Podporují samostatnou tvořivou činnost žáků a jsou 

silným motivačním prvkem výuky. Při práci na projektu  využije žák anglický jazyk 

prakticky, především při komunikaci s ostatními žáky. Projekty zahrnují  i témata 

ze zahradnického oboru, jako například: plán zahrady, zahradní kompozice, 

zahradnická expozice aj. Úroveň jazyka se odvíjí od již dosažené jazykové úrovně 

žáků, ale předpokládá se, že se bude během studia postupně zvyšovat. 

 

Systematizace učiva zahrnuje ucelené opakování a procvičování probraného 

učiva. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Výuka navazuje na výstupní vědomosti a dovednosti žáků z dosaženého 

základního stupně vzdělání a rozvíjí se vzhledem ke společenskému a profesnímu 

zaměření žáků. Vede žáky k získávání informací z aktuálních komunikačních 

zdrojů. Užívá  frontální a skupinovou výuku, individuální přístup k žákovi, různé 

didaktické metody. Vede ke komunikativním a esteticky tvořivým aktivitám, které 

podporují sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, rovněž jejich sebekontrolu 

a sebehodnocení; to  vše s ohledem na možnosti kolektivu či žáka. 

 

K podpoře výuky se používají vedle tradičních i multimediální výukové programy, 

jsou zařazeny simulační a situační metody. Rozsah produktivní slovní zásoby činí 

přibližně 1000 lexikálních jednotek za rok, z toho obecně odborná a odborná 

terminologie tvoří přibližně 40% slovní zásoby. 

 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení výsledků žáků vychází z pětistupňové klasifikace dle klasifikačního 

řádu školy. 

Ke klasifikaci je využíváno ústní i písemné ověření znalostí. Součástí hodnocení je  

i samostatná činnost žáka, dovednost aplikovat znalosti a dovednosti prakticky, 

práce s informačními zdroji a jejich využití v předmětu i oboru. Ve třetím a čtvrtém 

ročníku je nedílným hodnotícím kritériem práce na vybraném projektu.  

Vše směřuje k naplnění profilu absolvent střední odborné školy. 
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Vzdělávání v anglickém jazyce je založeno na humanistických přístupech k žákům  

a kognitivně komunikativním způsobu výuky. Je významnou součástí přípravy 

žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k osvojení 

praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění 

v situacích každodenního života. Připravuje je k efektivní účasti v komunikaci 

včetně přístupu informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Učí je 

obstát nejen v osobním životě, ale uplatnit se v rámci evropského trhu práce. 

Současně přispívá k formování osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní 

kompetence a potřeby se stále vzdělávat. Učí je vnímavosti a toleranci k jiným 

kulturám. V žácích je také rozvíjen zájem o dění kolem nás.  

Výuka anglického jazyka ve spolupráci s ostatními předměty směřuje 

k všestrannému rozvoji osobnosti žáka. Podporuje rozvoj a upevnění všech 

kompetencí, zvláště pak kompetencí komunikativních, které jsou pro porozumění 

a aktivní použití jazyka nezbytné. Neopomíjí však ani další kompetence, jako 

například k učení, k řešení problémů při samostatně zpracovávaných úkolech, 

k formulování, prezentování a obhajobě vlastního názoru v cizím jazyce  

a schopnosti argumentovat na úrovni, ke spolupráci či k pracovnímu uplatnění 

v hodinách, při společné přípravě a realizaci projektu a při účasti na zahraničních 

stážích v průběhu studia. 

Další klíčovou kompetencí v anglickém jazyce je vybudování základů odborné 

terminologie a potřeby užívat ji. Proto jsou do výuky zakomponovány poznatky 

z jiných předmětů, jako například  základy přírodních věd, ekologie, botaniky, 

biologie, floristiky a dalších odborných předmětů. 

 

Předmětem se prolínají průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti: součástí výuky anglického jazyka jsou témata, 

která se týkají způsobů života v demokratické společnosti, jako například: volný 

čas, kultura, tradice a zvyklosti, mezilidské vztahy, reálie anglicky mluvících zemí 

aj. 

Informační a komunikační technologie: žáci využívají nejrůznější dostupné zdroje 

informací, učí se efektivně pracovat se získanými informacemi. 

Člověk a životní prostředí: vzdělávání vede žáka k citlivému přístupu k životnímu 

prostředí, zejména při  pěstování rostlin, realizaci zeleně a péči o ní,  

při zpracování ovoce a zeleniny aj. 

Člověk a svět práce: do výuky je zařazována slovní zásoba a fráze týkající  

se zaměstnání a pracovního procesu. 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

1. ročník (132 hodin)   

 1. Jazykové vědomosti a 

dovednosti 

 

Žák: 

- správně vyslovuje jednotlivé hlásky 

a uvědomuje si rozdíly mezi 

českým a anglickým jazykem, 

používá mezinárodní transkripci 

- základní pravidla přepisu 

výslovnosti v anglickém 

jazyce  

 

- používá a  správně tvoří složeniny 

se „some, any, no“ 

- oznamovací, záporné a 

tázací věty se „some, any a 

no“ 

 

- používá určité a neurčité členy - členy podstatných jmen  

- používá zájmena osobní, ukazovací 

a přivlastňovací v jednotném i 

množném čísle  

- zájmena osobní, ukazovací,  

přivlastňovací, 

přivlastňovací pád 

 

- používá 2. a 3. stupeň přídavných 

jmen 

- stupňování přídavných jmen  

- užívá vazbu „there is/ there are“ - vazba „there is/ there are“  

- ovládá a správně používá slovesa 

v infinitivu, imperativu, přítomném 

čase prostém a průběhovém, 

rozumí rozdílu v použití slovesných 

tvarů a časů 

- přítomný čas významových 

sloves, otázka a zápor  

 

 

- uplatňuje různé druhy číslovek  - číslovky  

- používá zdvořilostní fráze - fráze - oslovení, pozdrav, 

poděkování atd. 

 

- aktivně používá jazykové 

prostředky vyjadřující množství 

- kvantifikátory  

- ovládá a správně používá slovesa 

v minulém čase prostém a 

průběhovém, rozumí rozdílu v 

použití slovesných tvarů a časů 

- minulý čas   

 2. Komunikační témata 

všeobecná 

OD2 

- používá slovní zásobu označující 

členy rodiny 

- rodina  
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- zvládá popis osoby / jméno, vzhled, 

věk/ 

- životopis, popis osoby  

- popisuje město, ve kterém studuje, 

zeptá se na cestu 

- Mělník  

- popíše dům či byt, ve kterém žije - bydlení  

- reprodukuje základní údaje o 

vybrané anglicky mluvící zemi 

- anglicky mluvící země  

- aktivně používá terminologii 

z tématu Sporty a hry 

- sport  

 3. Komunikační témata 

odborná 

OD2,ČP5 

- pojmenuje běžné druhy ovoce a 

zeleniny 

- ovoce a zelenina  

- popisuje zahradní prvky - zahrada a zahradní prvky  

- popisuje stromy a květiny - rostliny  

- aplikuje znalosti a dovednosti 

z oblasti výpočetní techniky 

4. Práce s časopisem a 

internetové výukové 

programy a slovníky 

ICT5, ICT6 

 5. Systematizace učiva 

 

 

 6. Rezerva 

 

 

2. ročník (132 hodin)   

 1. Jazykové vědomosti a 

dovednosti 

 

- rozlišuje, správně používá modální 

slovesa 

- způsobová slovesa  

- tvoří správně slovosled ve větách 

se dvěma předměty 

- slovosled v anglické větě  

- ovládá a správně používá slovesa 

v předpřítomném čase, rozumí 

rozdílu v použití slovesných tvarů a 

časů 

- předpřítomný čas sloves  

- správně tvoří a používá  „will“ a 

„going to“ 

- vyjadřování budoucnosti  

- tvoří a používá podmínková souvětí - podmínkové věty  

- tvoří a používá přací věty  - přací věty  

 2. Komunikační témata 

všeobecná 

OD2 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

70 

 

 

- souvisle popíše běžný denní 

program, používá slovní zásobu 

z oblasti stravování, nakupování, 

zvyky a tradice 

- režim dne, stravování, zvyky 

a tradice 

 

- interpretuje monolog na téma 

zájmy, záliby a cestování 

- zájmy, záliby a cestování  

- reprodukuje základní údaje o 

České republice 

- Česká republika, Praha  

- reprodukuje základní údaje o 

vybrané anglicky mluvící zemi 

- anglicky mluvící země  

- umí napsat formální a neformální 

dopis, používá slovní zásobu 

z tématu telefonování, zachycuje 

podstatu telefonického hovoru 

- komunikace  

 3. Komunikační témata 

odborná 

OD2,ČP5 

- aktivně používá slovní zásobu 

v oblasti pěstování rostlin 

- rostliny a jejich pěstování 

 

 

 

- aplikuje znalosti a dovednosti 

z oblasti výpočetní techniky 

4. Práce s časopisem a 

internetové výukové 

programy a slovníky 

 

ICT5, ICT6 

 5. Systematizace učiva 

 

 

 6. Rezerva 

 

 

3. ročník (128 hodin)   

 1. Jazykové vědomosti a 

dovednosti 

 

- správně používá slovesa 

v předminulém čase, rozumí 

rozdílu v použití slovesných tvarů a 

časů 

- předminulý čas   

- rozeznává a používá předpřítomný 

čas prostý a průběhový 

- nepřímá řeč  

- rozeznává aktivum a pasivum 

- používá trpný rod v různých časech 

- trpný rod  

- používá stavová slovesa a slovesa 

pohybu 

- slovesa  

- tvoří a používá podmínková souvětí - podmínkové věty  
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- správně používá vazbu „used to“ 

 

- vazba „used to“ 

 

 

 2. Komunikační témata 

všeobecná 

OD2 

- používá slovní zásobu na téma 

svátky v České republice a 

v anglicky mluvících zemích 

- svátky  

- reprodukuje obsah vybraného 

literárního díla 

- literatura  

- je schopen psát oficiální a osobní 

dopisy 

- korespondence  

- reprodukuje základní údaje o 

vybrané anglicky mluvící zemi 

- anglicky mluvící země  

- charakterizuje základní 

problematiku a je schopen vyjádřit 

svůj názor 

- globální problémy  

 3. Komunikační témata 

odborná 

OD2, ČP5 

- disponuje slovní zásobou z oblasti 

zahradnického nářadí a 

mechanizace 

- rozumí slovesům, která vyjadřují 

pracovní činnosti 

- zahradnické nářadí a 

mechanizace 

 

- aplikuje znalosti a dovednosti 

z oblasti výpočetní techniky 

4. Práce s časopisem a 

internetové výukové 

programy a slovníky 

ICT5, ICT6 

 5. Systematizace učiva 

 

 

 6. Rezerva 

 

 

4. ročník (120 hodin)   

 1. Jazykové vědomosti a 

dovednosti 

 

- tvoří a používá vztažná zájmena a 

vztažné věty určující a neurčující 

- vztažné věty  

- používá časové a podmínkové věty 

s odkazem na budoucnost, 

identifikuje je v textu a vybavuje si 

časové a podmínkové spojky 

- podmínková souvětí  

- správně tvoří, rozlišuje a používá 

budoucí časy 

- vyjadřování budoucnosti  
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- rozpozná rozdíly v použitý 

slovesných časů a umí je aktivně 

použít 

- slovesné časy  

 2. Komunikační témata 

všeobecná 

OD2 

- pojmenuje základní povolání a 

definuje profil zahradníka 

- povolání  

- charakterizuje základní 

problematiku a je schopen vyjádřit 

svůj názor 

- životní prostředí  

- souvisle hovoří o možnostech 

vzdělávání 

- vzdělávání  

- reprodukuje základní údaje o 

vybrané anglicky mluvící zemi 

- anglicky mluvící země  

 3. Komunikační témata 

odborná 

OD2, ČP5 

- konverzuje na vyšší úrovni na téma 

uspořádání zahrady, práce 

v zahradě v průběhu roku, aktivně 

využívá odborné slovní zásoby  

- rok v zahradě  

- aplikuje znalosti a dovednosti 

z oblasti výpočetní techniky 

4. Práce s časopisem a 

internetem 

ICT5, ICT6 

 5. Systematizace učiva 

 

 

 6. Rezerva 

 

 

Celkem počet hodin za studium 512  
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Č./ název předmětu: 4.3.3 Novodobé dějiny 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 2 0 0 0 2 

 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU: 

 

 Obecné cíle předmětu: 

 

Předmět Novodobé dějiny rozvíjí historické povědomí žáků, aby pomocí poznatků 

o historii lépe a hlouběji porozuměli současnosti a budoucnosti, přitom plní 

nezastupitelnou integrující roli při začleňování mladých lidí do společnosti a má 

významnou úlohu pro rozvoj postojů a samostatného kritického myšlení žáků. 

 

 

 Charakteristika učiva: 

 

Vyučovací předmět Novodobé dějiny vychází ze vzdělávacího předmětu Dějepis 

v RVP. Zaměřuje se na rozvíjení vlastního historického vědomí, vnímání obrazu 

hlavních vývojových linií moderních dějin, získávání orientace v historickém čase, 

pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů, chápání kulturní rozmanitosti 

světa a utváření pozitivního hodnotového systému.  

 

 

 Strategie výuky: 

 

Základními metodami jsou výklad a řízený rozhovor spojené s použitím didaktické 

techniky a modelů. Nezastupitelnou roli hraje též práce s texty (historickými 

prameny a literaturou). Aktivita studentů je podněcována zadáváním 

samostatných prací a projektovým vyučováním. Při řešení problémů pracují žáci 

často ve skupinách. 
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 Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení ve stupnici 1-5 probíhá v souladu s platným klasifikačním řádem, má 

formu ústní a písemnou. 

Přitom kladen důraz na: 

 hloubku porozumění poznatkům 

 schopnost aplikovat poznatky při řešení problémů 

 schopnost kritického myšlení 

 dovednost pracovat s texty 

 samostatnost v úsudku 

 dovednost výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Kompetence k učení: 

 Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení 

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech 

a praktickém životě. 

 Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci  

do souvislostí. 

 Žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí  

a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské  

a kulturní jevy. 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 Žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti  

a dovednosti. 

 Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení. 

 Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit. 
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Kompetence komunikativní: 

 Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním 

projevu. 

 Žák se účinně zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje. 

 Žák rozumí různým typům textů, záznamů a obrazových materiálů. 

 Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. 

 

 

Kompetence sociální a personální: 

 Žák účinně spolupracuje ve skupině. 

 Žák se podílí utváření příjemné atmosféry v kolektivu. 

 Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu. 

 

Kompetence občanské: 

 Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, 

je schopen se vcítit se do situací ostatních lidí. 

 Žák odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se 

proti fyzickému i psychickému násilí. 

 Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské 

normy. 

 Žák respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické 

dědictví. 

 Žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu  

a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění. 

 

Kompetence pracovní 

 Žák dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky. 

 Žák využívá svých znalostí v běžné praxi. 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- na příkladu významných 

občanských revolucí vysvětlí boj za 

občanská i národní práva a vznik 

občanské společnosti 

- objasní vznik novodobého českého 

národa a jeho úsilí o emancipaci 

- popíše česko-německé vztahy a 

postavení židů ve společnosti 19. 

století 

- charakterizuje proces modernizace 

společnosti 

- popíše evropskou koloniální 

expanzi 

Novověk 19. století 

1. Velké občanské revoluce  

- americká a francouzská,  

- revoluce 1848-1849 

v Evropě a v českých zemích 

 

OD 4 

2. Společnost a národy 

- národní hnutí v Evropě a 

v českých zemích  

- česko-německé vztahy, 

postavení minorit, 

dualismus v habsburské 

monarchii, vznik národního 

státu v Německu 

OD4, OD3 

3. modernizace společnosti 

- technická, průmyslová, 

komunikační revoluce, 

urbanizace demografický 

vývoj, evropská koloniální 

expanze 

OD4 

4. modernizovaná 

společnost a jedinec 

- sociální struktura 

společnosti, postavení žen, 

sociální zákonodárství, 

vzdělání 

OD4,OD3 

- vysvětlí rozdělení světa v důsledku 

koloniální expanze a rozpory mezi 

velmocemi 

- popíše první světovou válku a 

objasní významné změny po válce 

 

 

 

 

Novověk – 20. století 

5. vztahy mezi velmocemi 

- pokus o revizi rozdělení 

světa první světovou válkou  

- české země za světové 

války, první odboj 

- poválečné uspořádání 

Evropy a světa, vývoj 

v Rusku 

 

OD 4 
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- charakterizuje první 

Československou republiku a 

srovná její demokracii se situací za 

tzv. druhé republiky (1938-1939) 

- objasní vývoj česko-německých 

vztahů 

- vysvětlí projevy a důsledky velké 

hospodářské krize 

- charakterizuje fašismus a 

nacismus, srovná nacistický a 

komunistický totalitarismus 

- popíše mezinárodní vztahy v době 

mezi první a druhou světovou 

válkou, objasní příčiny dočasné 

likvidace ČSR 

- objasní cíle válčících stran ve druhé 

světové válce, její totální charakter 

a její výsledky, popíše válečné 

zločiny včetně holocaustu 

- 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 

- popíše dekolonizaci a objasní 

problémy třetího světa 

- vysvětlí rozpad sovětského bloku 

- uvede příklady úspěchů vědy a 

techniky ve 20. století 

6. demokracie a diktatura 

- Československo 

v meziválečném období 

- autoritativní a totalitní 

režimy, nacismus 

v Německu 

- komunismus v Rusku a 

SSSR 

- velká hospodářská krize, 

mezinárodní vztahy ve 20. a 

30. letech  

- růst napětí a cesta k válce, 

druhá světová válka 

- Československo za války, 

druhý čs. odboj, válečné 

zločiny včetně holocaustu, 

důsledky války 

 

OD 4 

7. svět v blocích 

- poválečné uspořádání 

v Evropě a ve světě 

- poválečné Československo 

- studená válka 

- komunistická diktatura 

v Československu a její vývoj 

- demokratický svět, USA – 

světová supervelmoc, 

sovětský blok, SSSR – 

soupeřící supervelmoc 

- třetí svět a dekolonizace 

- konec bipolarity Východ-

Západ 

OD4, OD5 

Celkový počet hodin  66  
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Č. / název předmětu: 4.3.4 Výchova k občanství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 1 1 1 1 4 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Předmět vytváří nezbytné základy pro všeobecné vzdělání žáků, plní významnou 

integrační úlohu při jejich začleňování do společnosti. Vytváří podmínky pro  

pochopení současného světa, působí na  rozvoj občanských postojů  

a samostatného kritického myšlení. Výchova k občanství rozvíjí a obohacuje 

dosavadní poznání žáků   o témata člověka v mezilidských vztazích i v širším 

kontextu společenských a občanských vazeb a integruje tyto informace  

do ucelené sumy poznatků, napomáhajících k efektivnější identifikaci mladých lidí 

s jejich bezprostředním okolím, do nějž v průběhu dospívání aktivně vstupují. 

Postoje, ke kterým je žák během výuky předmětu veden, vycházejí 

z demokratických hodnot svobody a tolerance, z úcty k celku i k sobě samému  

a také z rozvoje kritického myšlení, potřebného pro pochopení stále se měnícího 

světa. Smyslem předmětu je umožnit žákům postupně nalézt pevný bod v životě  

a ve společnosti, prostřednictvím nějž budou nejen schopni se orientovat  

v různorodých podobách současného světa, ale aktivně je také ovlivňovat  

a podílet se na jejich dynamickém rozvoji k prospěchu sebe i celé své společnosti.   

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo je volně komponováno z obsahů základů jednotlivých společenských věd, 

zvláště z psychologie a sociologie, státovědy a politologie, religionistiky, práva, 

etiky a filozofie, jeho nedílnou součástí jsou však také paralelní témata 

ekonomická a ekologická. Učivo, rozložené v jednotlivých kapitolách do čtyř let 

studia, postupuje od poznání člověka v jeho duševní a fyzické rovině k poznatkům 

o začlenění jedince do širšího kontextu lidské společnosti, kterou předmět 

interpretuje po stránce správy věcí veřejných i z hlediska současných globálních 
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procesů, jež naši společnost determinují a ovlivňují. Tuto postupně rozšiřující se 

osu „od člověka ke společnosti“ pak doplňuje učivo o filozofický a etický kontext, 

dávající dané problematice relativizující, nadčasový a širší obecný rozměr.     

 

 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci:  

 jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí 

 byli schopni přiměřeného sebeprosazování a ctili principy optimální 

komunikace 

 vážili si života, zdraví, duchovních a materiálních hodnot 

 oprostili se od stereotypů a předsudků ve vztahu k lidem jiné víry  

a jiného myšlení, etnického původu či sociálního zařazení 

 jednali v souladu s principy demokracie a svobody, v duchu úcty 

k lidským právům 

 ve vztahu k jiným lidem byli schopni oprostit se od předsudků, 

xenofobie, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné 

nesnášenlivosti  

 hledali hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností 

 byli ochotni angažovat se ve prospěch celku  

 měli odpovědnost za sebe i společnost, v níž žijí 

 vážili si dobrého životního prostředí a snažili se je zachovat i příštím 

generacím 

 nenechali sebou manipulovat a manipulativní chování dokázali sami 

rozpoznat  

 byli ochotni si klást důležité existenciální a etické otázky a dokázali na ně 

odpovídat 

 jednali v souladu s morálními zásadami a pravidly společenského 

chování 

 chápali význam umění pro člověka 

 podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli 

k nim vytvořený pozitivní vztah 

 získali přehled o kulturním dění 

 si uvědomovali vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury 
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 Strategie výuky 

 

Výuka předmětu je rovnoměrně rozložena do všech čtyř ročníků v rozsahu jedné 

hodiny týdně. V průběhu výuky probíhá průběžný a mnohoznačný přenos 

informací mezi učitelem a žáky, a také mezi žáky navzájem, ve kterém dochází 

zvláště formou heuristického dialogu k vyvozování již pro žáky známých 

skutečností. Tyto údaje jsou navíc učitelem obohacovány o nové skutečnosti  

a promyšleně včleňovány do četných myšlenkových vazeb a souvislostí. Výuka je 

proto otevřená a dominuje v ní princip vzájemné optimální komunikace. Vedle 

nezbytného výkladu učitele jsou žáci často zapojováni do práce ve skupinách. 

Využívá se také učení prostřednictvím žákovských referátů, vyhodnocování 

znalostních a psychologických testů nebo zařazování debat na zvolená témata. 

Důležitou součástí je také volba aktivizujících metod a forem práce ve výuce, 

zvláště diskusních metod či metod směřujících k prosociálnímu chování žáků  

a rozvoji jejich funkční gramotnosti. Výuka je doplněna o návštěvu okresního 

soudu (ve 4. ročníku), besedu s představitelem obecního zastupitelstva 

 (ve 2. ročníku) a promítání filmů s problematikou lidských práv a svobod 

 (v 1. – 3. ročníku).  

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Při klasifikaci se klade důraz na pochopení probrané tematiky a schopnosti 

porozumět jednotlivým skutečnostem v daných souvislostech, na schopnost 

kritického myšlení, samostatnosti úsudku na základě již známých skutečností, 

dovednosti výstižně formulovat, argumentovat a diskutovat. Hodnocení žáků 

probíhá prostřednictvím krátkých písemných tesů, posouzení kvality 

samostatných referátů a aktivity ve výuce, ale také na základě  ústního 

všeobecného pohovoru formou kolokvia. 

  

 

 Přínos předmětu Výchova k občanství k rozvoji klíčových kompetencí a 

průřezových témat 

 

 učí žáky schopnosti řešit problémy  

 vytváří kompetence k učení 

 vytváří kompetence k řešení problémů 
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 učí komunikačním dovednostem včetně dovedností diskutovat  

a argumentovat  

 rozšiřuje personální a sociální kompetence  

 rozvíjí občanské kompetence a kulturní povědomí 

 vytváří a posiluje v žácích jejich kulturní identitu  

 prohlubuje mediální gramotnost a kritické myšlení  

 obohacuje další odborné kompetence 

 rozvíjí kompetence celistvého pohledu na člověka a jeho světa 

 podněcuje zájem žáků o svět, ve kterém žijí  

 rozvíjí individuální svobodu žáků a pěstuje v nich pocit zodpovědnosti za 

jednotlivé kroky v jejich životě a ve světě, v němž žijí 

  

 

 

 

 

 

 průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

Dominantou průřezových témat předmětu Výchova k občanství je průřezové 

téma Občan v demokratické společnosti, jež tvoří leitmotiv podstatné části výuky 

daného předmětu. Proto v celém předmětu dochází k průběžné a komplexní 

aplikaci jednotlivých vědomostí a dovedností z oblasti rozvoje osobnosti, 

komunikace a řešení konfliktů, z oblasti kultury a náboženství,  lidské společnosti, 

státovědy, politologie a problematiky současného světa, masových médií, 

morálky, svobody, odpovědnosti člověka, tolerance a solidarity, ale také právních 

aspektů nutných k orientaci v soukromém a občanském životě člověka. Tyto 

skutečnosti jsou vhodně zapojovány do výuky a kombinovány s  vědomostmi  

a dovednostmi z dalších průřezových témat.  

 

Člověk a životní prostředí 

Toto průřezové téma je komplexně rozvíjeno zvláště v kapitole č. 4 Člověk  

a současný svět, kde je nazíráno ucelenou optikou globálních problémů lidstva  

a možností jejich současného řešení. Daný blok umožňuje nazírat na zvolenou 

problematiku celistvě a v kontextu sociálních, historických, ekologických  
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a ekonomických souvislostí. Témata z globalistiky jsou těsně svázána s výukou 

předmětu Ekologie a životní prostředí, kde žáci získávají hlubší vhled do ochrany 

přírody, ekologických procesů a trvale udržitelného života. Problematika 

odpovědnosti člověka za svět, v němž žije, proniká implicitně rovněž do dílčích 

etických a politologických témat, umožňující tak žákům vnímat  dané skutečnosti 

na různorodých příkladech, a proto z četných úhlů pohledu. 

  

Člověk a svět práce 

V předmětu Výchova k občanství se průřezové téma Člověk a svět práce prolíná 

zvláště do etických témat zodpovědnosti člověka za vlastní život a život své rodiny, 

významu vzdělání v životě člověka či do témat aktivního pracovního života  

a úspěšné kariéry. Žáci si rovněž rozšiřují své poznatky o výrazně sociálně 

stratifikovaných společnostech, kde chudoba představuje klíčový politický  

a ekonomický problém. Témata evropské integrace přinášejí pak informace  

o otevřeném evropském trhu práce a možnostech pracovního uplatnění 

v celoevropském měřítku.   

 

Informační a komunikační technologie 

S informačními a komunikačními technologiemi žáci pracují při vyhledávání 

některých odborných informací do výuky či v průběhu psaní odborných referátů. 

V těchto souvislostech se učí chápat význam daných technologií v životě 

současného moderního člověka, v praktické rovině tak poznávají rovněž četná 

úskalí, která se k nim váží – zahlcenost člověka informacemi, náročnost orientace 

ve správnosti daných údajů, případně únik do virtuální reality, který nové 

technologie ICT umožňují.    

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání  Učivo Kód 

průřez. 

témat 

Žák: 

- objasní rozdíly mezi pojmy jedinec, 

člověk a osobnost 

- vysvětlí hlavní etapy vývoje osobnosti 

a objasní jejich specifika 

- dovede uplatňovat zásady správného 

učení  

1. Člověk jako osobnost 

- jedinec, člověk, osobnost 

- periodizace vývoje lidského 

jedince; znaky osobnosti  

- činnosti člověka - hra, práce, 

učení 

- socializace osobnosti 

 

 

 

 

OD 1 
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- vysvětlí význam socializace 

- aplikuje principy přiměřeného 

sebeprosazování 

- kriticky zhodnotí způsoby lidského 

chování v mezilidských vztazích, 

prokáže dovednosti norem slušného 

chování 

- popíše vhodné společenské chování 

v dané situaci 

- prokáže znalost pojmů rodina a 

manželství, popíše základní funkce 

rodiny 

- diskutuje a argumentuje o etice 

v partnerských vztazích, o 

odpovědném přístupu k pohlavnímu 

životu 

- objasní  důsledky patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a 

konfliktních situací  

- ovládá některé metody kompenzace 

stresu 

- dovede posoudit vliv pracovních 

podmínek a povolání na své zdraví 

v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by 

mohl kompenzovat nežádoucí účinky 

- uvede příklady neurotického chování, 

zhodnotí problematiku závažných 

duševních poruch  

- vysvětlí, jak aktivně chránit svoje zdraví 

a jak je zabezpečena péče o zdraví 

člověka v ČR 

- zhodnotí sociální, etické a společenské 

aspekty  člověka  s těžkým duševním či 

fyzickým postižením 

- vysvětlí vliv fyzického a psychického 

zatížení na organismus 

- popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí  

- zdůvodní význam zdravého životního 

stylu 

- chování člověka – mezilidská 

komunikace, přiměřené 

sebeprosazování (asertivita), 

společenské normy 

v mezilidských vztazích a 

kultura – principy a normy 

kulturního chování, 

společenská výchova, 

kultura bydlení a odívání 

- partnerské vztahy v životě 

člověka – rodina a 

manželství, typy rodin, krize 

současné rodiny; partnerství 

a rodičovství  

- lidská sexualita 

- psychohygiena – duševní 

zdraví a osobnost člověka, 

význam duševního zdraví 

v životě člověka 

- náročné životní situace  

- rizikové faktory poškozující 

duševní zdraví, metody 

kompenzace stresu  

- neurotické poruchy a 

disharmonický vývoj 

osobnosti 

- zdraví v životě člověka, jeho 

význam, odpovědnost 

člověka za zdraví, péče o 

veřejné zdraví v ČR, 

zabezpečení v nemoci, práva 

a povinnosti v případě 

nemoci nebo úrazu 

- činitelé ovlivňující lidské 

zdraví (životní prostředí, 

životní styl, pohybové 

aktivity, výživa a stravovací 

návyky, rizikové chování aj.), 

prevence úrazů a nemocí 

- mediální obraz krásy 

lidského těla  

- funkce reklamy a 

propagačních prostředků a 

OD 2 

 

 

 

 

OD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 3 

 

 

 

 

 

 

 

OD 6 
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- kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu 

jejich vliv na životní styl 

- na příkladech dokumentuje podoby 

tradiční a moderní společnosti 

- diskutuje o konkrétních projevech 

postmoderní společnosti     

- vysvětlí význam péče o kulturní 

hodnoty, význam vědy a umění 

- objasní význam střední vrstvy obyvatel 

v každé společnosti 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

- vysvětlí klasifikaci skupin dle velikosti a 

soudržnosti; kriticky zhodnotí chování 

lidí v davu 

- diskutuje o problematice vztahu 

menšin vůči majoritám ve společnosti 

- debatuje o pozitivech i problémech 

multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí 

- posoudí, kdy je v praktickém  životě 

porušována rovnost pohlaví 

- charakterizuje současnou českou 

společnost 

2. Člověk a lidské 

společenství 

- lidská společnost a její 

podoby (tradiční a moderní 

společnost, pozdně moderní 

společnost) 

- společnost a kultura – 

duchovní a hmotná kultura, 

kultura národností na 

našem území 

- společenské vrstvy, 

společenská elita, střední 

vrstva a její význam  

- skupiny a jejich základní 

členění 

- majority a minority ve 

společnosti 

- multikulturní soužití – 

migranti a azylanti 

- postavení mužů a žen, 

genderové problémy 

- současná česká společnost a 

její znaky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 3 

 

 

 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmy politologie a 

politika 

- diskutuje o aspektech právního státu 

- charakterizuje demokracii a objasní, 

jak funguje a jaké má problémy 

- objasní možnosti ohrožení 

demokracie, na konkrétních příkladech 

ilustruje problematiku demokratických 

a nedemokratických systémů 

- vysvětlí projevy politického 

radikalismu 

- vysvětlí, proč je nepřijatelné 

propagovat hnutí omezující lidská 

práva a svobody   

- na základě konkrétních příkladů 

dovede posoudit, jsou-li porušena 

lidská práva; popíše, kam se může 

občan obrátit, pokud jsou jeho práva a 

3. Člověk jako občan 

- politika a politologie 

- stát (funkce a formy státu, 

právní stát), státní občanství 

- demokracie (základní 

hodnoty a principy; 

občanské ctnosti potřebné 

pro demokracii a 

multikulturní soužití; 

svoboda a demokracie, 

ohrožení demokracie – 

politický  radikalismus, 

současná česká 

extremistická scéna a její 

symbolika, mládež a 

extremismus) 

- lidská práva; práva dětí 

- způsoby demokratické 

 

 

 

 

 

 

 

OD 5 
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svobody porušeny; diskutuje o 

možnostech legitimních občanských 

kroků v případě nesouhlasu 

s politickými rozhodnutími; vypracuje 

návrh petice 

- charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran 

a svobodných voleb 

- objasní rozdíly mezi výkonnou, 

zákonodárnou a soudní mocí; 

diskutuje o aspektech oddělení soudní 

moci 

- objasní podstatu a význam voleb 

v demokratické společnosti 

- uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 

- na českých politických stranách 

vysvětlí pojmy liberalismus, 

konzervatismus a socialismus  

- vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat 

politickým extremismem 

- vysvětlí podstatu politické levice a 

pravice  

- objasní způsoby ovlivňování veřejnosti 

- dovede kriticky přistupovat 

k mediálním obsahům a pozitivně 

využívat nabídky masových médií 

- na konkrétních příkladech  kriticky  

rozpozná některé přesvědčovací 

techniky komerční reklamy  

kontroly  (referendum a 

volby, veřejný ochránce 

práv, petice, demonstrace, 

stávka aj.; občanská 

společnost a občanská 

participace) 

- výkonná, zákonodárná a 

soudní moc  

- demokratické volby a 

volební systémy 

- český stát a česká ústava, 

politický systém v ČR 

- struktura veřejné správy, 

obecní a krajská samospráva 

- politické ideologie 

- politický extremismus  

- politické strany 

- masová média a jejich 

funkce 

- svobodný přístup 

k informacím, kritický 

přístup k médiím; maximální 

využití potenciálu médií, 

média a  komerční reklama 
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IC 7 

- popíše rozčlenění současného světa 

na civilizační sféry a odlišné kultury 

- diskutuje o významu víry v životě 

člověka 

- objasní pojmy víra a církev 

- charakterizuje základní světová 

náboženství 

- vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé 

náboženské sekty, charakterizuje 

vůdce náboženské sekty 

- diskutuje o postavení národnostních 

menšin; orientuje se v problematice 

národnostních menšin žijících v ČR 

4. Člověk a současný svět  

- ozmanitost současného 

světa – civilizační sféry a 

kultury  

- víra a ateismus v současném 

světě – náboženství a církev, 

náboženská hnutí, 

nejvýznamnější světová 

náboženství, náboženské 

sekty  

- rasy a etnika, národy a 

národnosti  

- státy na počátku 21.století 

 

 

 

 

 

OD 7 

 

 

 

 

 

 

 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

86 

 

 

- debatuje o postavení ČR ve světovém 

společenství, o úloze mezinárodní 

integrace a jejím významu  

- uvede důvody mezinárodní spolupráce 

na úrovni velvyslanectví a jejich 

význam pro občana 

- popíše funkce a význam OSN 

- vysvětlí zapojení ČR do evropských 

integračních struktur a podíl ČR na 

jejich aktivitách 

- získá přehled o jednotlivých 

památkách v ČR v rámci UNESCA  

- charakterizuje současné cíle EU a 

posoudí její politiku 

- uvede příklady globalizace v oblasti 

ekologické, politické, ekonomické a 

kulturní, vysvětlí jejich dopad na lidi 

- charakterizuje globální problémy 

současného světa 

- vysvětlí, s jakými problémy se potýká 

současný svět, jak jsou řešeny a 

debatuje o jejich možných 

perspektivách  

- debatuje o provázanosti jednotlivých 

současných globálních problémů, 

objasní význam mezinárodních 

organizací a světových velmocí v jejich 

řešení  

- vysvětlí příčiny současných světových 

konfliktů, objasní pojem „ekologické 

války“; uvede výbušné a nestabilní  

oblasti současného světad 

- ebatuje o příčinách terorismu  

- vysvětlí příčiny a současná nebezpečí 

náboženského fundamentalismu 

- popíše sociální nerovnost a chudobu 

v rozvojových zemích a uvede postupy, 

jimiž lze do jisté míry řešit tento 

problém 

- uvede příklady nejzaostalejších zemí  

- na základě svých předchozích znalostí 

diskutuje o obecně etických 

problémech současného světa a 

(světové velmoci, vyspělé 

státy, rozvojové země), 

integrační a dezintegrační 

procesy  

- mezinárodní právo, 

mezinárodní vztahy 

- mezinárodní organizace – 

OSN (mj. památky UNESCO) 

- evropská integrace – 

Evropská unie, NATO 

- česká republika a svět – 

zapojení ČR do 

mezinárodních struktur 

- globalizace  

- globální problémy 

současného světa  

- řírodně-sociální globální 

problémy – populační 

problémy, potravinové 

problémy, přírodní 

problémy, energetické a 

surovinové problémy 

- obecně lidské globální 

problémy – problémy válek a 

míru, teror a terorismus, 

bezpečnost na počátku 

21.století, konflikty 

v současném světě, 

náboženský 

fundamentalismus, 

problémy zaostalosti 

rozvojových zemí – sociální 

nerovnost a  chudoba 

v současné společnosti, 

migrace, problémy morálky 

a mezilidských vztahů – 

„osm smrtelných hříchů“ 

podle K. Lorenze  

 

 

 

 

OD 5 

OD 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 5 
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možnostech jejich nápravy  

- vysvětlí pojem právo, spravedlnost, 

právní stát, uvede příklady právní 

ochrany a právních vztahů 

- objasní důvody nezávislosti soudní 

moci v demokratické společnosti 

- popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství 

- popíše, jaké závazky vyplývají 

z běžných smluv, na příkladu ukáže 

možné důsledky vyplývající 

z neznalosti smlouvy včetně jejich 

všeobecných podmínek 

- na konkrétních příkladech 

dokumentuje využití zásad autorského 

zákona  

- dovede hájit své spotřebitelské zájmy, 

např. podáním reklamace 

- popíše práva povinnosti mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; objasní, kde může 

hledat pomoc při řešení svých 

rodinných problémů 

- diskutuje o významu trestů 

- vysvětlí, kdy je člověk způsobilý 

k právním úkonům a má trestní 

odpovědnost   

- objasní postupy vhodného jednání, 

pokud se stane svědkem šikany, lichvy, 

korupce, násilí, vydírání atd.  

5. Člověk a právo 

- právo a spravedlnost 

- právní stát 

- právní vztahy, právní řád, 

právní ochrana občanů 

- soustava soudů v České 

republice 

- soudci, státní zástupci, 

advokáti,  notáři  

- správní řízení 

- vlastnictví, právo v oblasti 

duševního vlastnictví; 

smlouvy a odpovědnost za 

škodu 

- rodinné právo; rodina a 

manželství z hlediska práva, 

vznik a zánik manželství  

- trestní právo – trestní 

odpovědnost, druhy trestů a  

ochranná opatření, orgány 

činné v trestním řízení, 

principy trestního práva 

- kriminalita páchaná 

mladistvými, kriminalita 

páchaná na dětech a 

mladistvých   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 8 

- vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie a 

filozofická etika 

- dovede používat vybraný pojmový 

aparát, který byl součástí učiva 

- na konkrétních příkladech aplikuje 

poznatky z filozofické etiky a touto 

optikou dané příklady zhodnotí 

- debatuje o praktických etických 

otázkách ze života kolem nás, krásné 

literatury i historie 

- vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, 

postoje a jednání odpovědní také 

druhým lidem  

- na konkrétních příkladech objasní 

6. Člověk a praktická 

filozofie 

- filozofická etika a filozofie 

- význam etiky a filozofie 

v životě člověka, jejich smysl 

pro řešení životních situací 

- etika – předmět a základní 

etické pojmy; morálka, 

mravní hodnoty a normy, 

mravní rozhodování a 

odpovědnost 

- životní postoje a hodnotová 

orientace člověka – člověk 

mezi touhou po vlastním 

 

 

 

OD 7 
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pojmy altruismus a egoismus 

- diskutuje o základních tématech 

filozofie, osvětlí problematiku 

filozofického pohledu na svět 

prostřednictvím vybraného filozofa   

štěstí a angažováním se pro 

obecné dobro a pomoc 

jiným lidem 

- filozofie – předmět a 

základní filozofické otázky    

Počet hodin 1. ročník 33  

Počet hodin 2. ročník 33  

Počet hodin 3. ročník 32  

Počet hodin 4. ročník 30  

Celkový počet hodin  128  
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Č. / název předmětu: 4.3.5 Chemie 

ročník: 1. 2. 3. 2. celkem 

počet hodin: 3 2 0 0 5 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem tohoto předmětu je poskytnout žákům přehledné poznatky z různých 

chemických oborů tak, aby z pohledu chemie chápali základní biologické 

souvislosti v přírodě a v běžném životě. Výuka je zaměřena na získání teoretických 

poznatků z obecné, anorganické, organické chemie a biochemie, jejichž znalost se 

předpokládá v odborných předmětech. Výchovným cílem tohoto předmětu je vést 

žáky k tomu, aby si vytvářeli vlastní pozitivní přístup k chemii a využívali znalostí 

získaných v předmětu chemie v zahradnické praxi v souladu s enviromentálními 

zásadami.  

 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo předmětu chemie do značné míry prolíná s učivem předmětu biologie, 

avšak v obou předmětech je nutné dodržet určitý rozvíjející se algoritmus 

předkládání učiva, takže nelze vytvořit souběh současné prezentace některých 

témat v obou předmětech z jejich vlastních hledisek.   

V průběhu prvého roku výuky předmětu Chemie si žáci osvojí základní poznatky 

z obecné a anorganické chemie. Učivo druhého roku sestává z poznatků z chemie 

organické a z biochemie.   
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 Strategie výuky 

 

Pro obsažnost učiva předmětu chemie je nejčastěji používanou metodou výklad. 

Podle náročnosti předkládaného učiva je doplněn metodami dialogickými, 

nejčastěji metodou heuristickou.  

Nejčastější formou teoretické výuky jsou kombinované hodiny, podle druhu 

předkládaného učiva střídané s hodinami fixačními, vedoucími k upevnění  

a získání základních dovedností (zvláště zvládnutí chemické symboliky  

a zaznamenávání chemických dějů). 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci jsou hodnoceni na základě písemného a ústního projevu. Především je 

kladen důraz na porozumění předkládanému učivu a na schopnost logického 

odvozování. Také je přihlíženo ke správnému jazykovému vyjadřování  

a k používání odborné chemické terminologie. Z důvodů časté frekvence kontroly 

získaných znalostí jednotlivých témat je při písemném projevu upřednostňována 

forma krátkých testů. Při celkovém hodnocení je brán zřetel i na přístup žáka 

k předmětu a na plnění zadávaných úkolů. Žáci jsou hodnoceni v souladu 

s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního  řádu.  

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět chemie umožňuje rozvoj těchto kompetencí: kompetence k učení, 

matematické kompetence, personální a sociální kompetence, odborné 

kompetence. 

 

Kompetence k učení: 

 porozumění mluvenému projevu 

 efektivní vyhledávání a zpracování informací 

 využívání různých informačních zdrojů včetně svých i cizích zkušeností 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 porozumění zadání úkolu, pochopení jádra problému 
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 volit vhodné prostředky a způsoby pro plnění úkolů 

 využívání dříve nabytých vědomostí a zkušeností 

 schopnost spolupracovat při týmovém řešení 

Komunikativní kompetence: 

 formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky 

 dodržovat odbornou terminologii 

 

Perzonální a sociální kompetence: 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobů jednání 

 mít odpovědný vztah ke svému zdraví 

 pracovat v týmu a zodpovědně přistupovat k přiděleným úkolům 

 

Matematické kompetence 

 aplikovat matematické postupy při odvozování běžně používaných 

chemických vzorců 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení chemických výpočtů 

 využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

 pracovat s osobním počítačem s běžným základním softwarovým 

vybavením 

 získávat informace z otevřených zdrojů 

 

V předmětu chemie je možné uplatnění těchto průřezových témat: 

Člověk a životní prostředí 

 současné problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí: ohrožování 

životního prostředí produkcí odpadů, kontaminace ovzduší  

a zemědělské půdy 

 možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti 

rozvoje: získávání informací o problematice vedoucí k uvědomění si 

možností prevence, znalost principů udržitelnosti rozvoje 

 

Informační a komunikační technologie   

 používání počítače, především pro zpracování textů 

 využívání informačních zdrojů, práce s internetem 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- popíše vlastnosti chemických látek 

 

- vysvětlí stavbu atomu, chápe souvislost 

mezi stavbou elektronového obalu a 

vlastnostmi prvků 

- vysvětlí podstatu radioaktivity, popíše 

druhy radioaktivního záření, jejich 

nebezpečnost, uvede využití jaderné 

energie 

- objasní vznik chemické vazby 

- charakterizuje rozdíl mezi  prvky a 

sloučeninami 

- používá značky prvků, zná principy 

odvozování názvů a vzorců  

- odvodí některé vlastnosti prvků podle 

jejich umístění v periodické tabulce 

- objasní způsoby dělení složek ze směsi, 

provede jednoduché dělení směsí, 

provede výpočty pro přípravu roztoku a 

pro ředění roztoků 

- rozliší druhy chemických reakcí, vyřeší 

chemické rovnice  

- provádí jednoduché výpočty ze vzorců 

a z rovnic 

1. Obecná chemie 

- chemické látky a jejich 

vlastnosti 

- částicové složení látek, 

atom, molekula, spektrum 

atomu vodíku 

- nukleony, radioaktivita, 

jaderné záření, jaderná 

energie, biologické účinky 

záření 

- chemická vazba 

- chemické prvky, 

sloučeniny 

 

- chemická symbolika 

 

- periodická soustava prvků 

 

- směsi a roztoky 

 

- chemické reakce, 

chemické rovnice 

 

 

- výpočty v chemii 

 

 

- popíše vlastnosti anorganických látek 

 

- tvoří chemické názvy a vzorce 

 

- charakterizuje vlastnosti vybraných 

prvků a některých jejich sloučenin, 

objasní jejich použití v odborné praxi a 

popíše jejich účinky na zdraví  a na 

životní prostředí 

2. Anorganická chemie  

- anorganické látky, oxidy, 

kyseliny, hydroxidy, soli 

- názvosloví anorganických 

sloučenin 

- vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny 

v běžném životě a 

v odborné praxi 

 

 

 

 

 

ČŽ2 

 

- definuje vlastnosti uhlíku v organických 

3. Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 
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sloučeninách, rozlišuje základní skupiny 

uhlovodíků 

- vytvoří jednoduché vzorce a názvy 

organických sloučenin 

- rozlišuje jednotlivé skupiny organických 

sloučenin, uvede jejich zástupce, 

objasní jejich využití v běžném životě a 

v praxi  

 

 

- základní názvosloví 

organických sloučenin 

- organické sloučeniny 

v běžném životě a 

v odborné praxi 

 

- popíše biogenní prvky a jejich význam 

 

- charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky a jejich uplatnění v organizmech 

 

- jednoduše vysvětlí základní 

biochemické děje 

4. Biochemie 

- chemické složení živých 

organizmů  

- přírodní látky, bílkoviny, 

sacharidy, lipidy, nukleové 

kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje 

 

Počet hodin 1. ročník 99  

Počet hodin 2. ročník 66  

Celkový počet hodin  165  
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Č. / název předmětu: 4.3.6 Biologie 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 2 2 1 0 5 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

Biologie je základním předmětem, jehož pochopení je nutné pro další studium 

odborných předmětů. Obecným cílem biologie je naučit žáky chápat biologické 

podstaty dějů v živých soustavách, pochopit biologické základy zahradnické 

výroby, využívat přírodovědné poznatky a dovednosti v praktickém životě  

a ve všech situacích, které souvisí s přírodovědnými oblastmi. Dále poskytuje 

žákům přehledné vědomosti o živé přírodě, vést je ke kladnému vztahu 

k přírodnímu prostředí a vychovávat je k ekologickému myšlení. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby pochopili bohatství druhové rozmanitosti, vztahy 

mezi funkcí a stavbou orgánů a organismů. Předmět biologie posiluje logické 

myšlení, formuje morální profil člověka, který prosazuje strategii trvale 

udržitelného rozvoje v občanském životě i v odborné pracovní činnosti. Biologické 

vzdělání směřuje k pozitivnímu postoji k přírodě. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo předmětu biologie souvisí s většinou odborných předmětů, především 

došlo k integraci části učiva z předmětu základy zahradnictví – Existence života  

a  Biologické základy zahradnické výroby. Kapitola č.1 se nazývá Existence života, 

kapitola č. 2 Biologické základy zahradnické výroby a kapitola č. 3 má název 

Základy biologie. Kapitoly zahrnují učivo z výše uváděného obsahového okruhu  

základy zahradnické výroby a prolínají se s učivem základy biologie z obsahového 

okruhu biologické a ekologické vzdělávání. Předmět biologie se vyučuje ve třech 

ročnících. 

Největší důraz se klade na poznatky o stavbě rostlinného těla (rostlinná buňka, 

pletiva, rostlinné orgány) a systém nahosemenných a krytosemenných rostlin, 
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který souvisí s pěstovanými rostlinami v zahradnictví. Důležitá je znalost 

základních druhů rostlin v systému. 

Učivo v 1. ročníku zahrnuje vznik a vývoj života, buňku a její životní projevy, 

seznamuje s názvoslovnými pravidly, důkladně se věnuje stavbě rostlin  

a přirozenému systému rostlin. 

Ve 2. ročníku učivo obsahuje reprodukci organismů, základy dědičnosti, dědičnost 

a proměnlivost, základy šlechtění a evoluci. 

Učivo ve 3. ročníku dokončuje systém organismů (viry, bakterie, houby, 

živočichové), zabývá se biologií člověka, zdravím a nemocí.       

                                                                

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

    

Výuka probíhá v kmenové třídě, v biologické laboratoři a v přírodním prostředí. 

Při probírání nového učiva je volena metoda výkladu, metoda řízeného rozhovoru 

spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a živých materiálů. 

Výuka v 1. ročníku může být realizována i formou cvičení. Aktivitu žáků je možné 

podporovat zadáváním samostatných úkolů a projektovým vyučováním  

při pozorování přírody. Při cvičeních jsou uplatňovány laboratorní metody, 

problémové situace podložené materiálem z přírody, terénní průzkum, práce 

s odbornou literaturou. Žáci si o průběhu prací vedou záznamy a vyvozují 

samostatné závěry o výsledcích svých pozorování. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

 Žáci jsou hodnoceni a klasifikováni na základě ústního a písemného zkoušení, 

důraz se klade na teoretické znalosti žáka a jejich porozumění, formu vyjadřování  

a vystupování. Nedílnou součástí uzavření známky klasifikace z předmětu  

je splnění poznávání rostlin. Žák musí pojmenovat 60 % předložených vzorků. 

Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. 

Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

 

Kompetence k učení   

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

 vhodně se učit, využívat zkušeností, dále se vzdělávat; 
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 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých i jiných lidí; 

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a 

techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností  

a vědomostí nabytých dříve; 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

 

 Kompetence komunikativní  

 vhodně se vyjadřovat, obhajovat a formulovat své myšlenky, názory  

a postoje, diskutovat a respektovat názory druhých; 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně.  

 

Personální a sociální kompetence  

 reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadnout důsledek 

svého jednání v různých situacích, mít odpovědný vztah ke svému 

zdraví, uvědomit si důsledky nezdravého životního stylu a závislostí; 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání 

ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání 

jiných lidí. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí  

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu,  

ale i ve veřejném zájmu; 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje, uznávat hodnotu života, uvědomovat si 

odpovědnost za vlastní život; 

 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského 

chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie; 
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 uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život  

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví  

ostatních. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

  mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy 

 i vzdělávání; 

 uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  

a pracovat s informacemi 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet; 

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích.  

 

Odborné kompetence 

 spojitost předmětu s pěstováním zahradnických produktů, připívání 

k trvale udržitelnému rozvoji, nakládání s materiály, energiemi, odpady, 

vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí; 

 svými zásahy přispívat k trvale udržitelnému rozvoji krajiny; 

 chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i 

spolupracovníků. 

 

Předmět poskytuje prostor pro tato průřezová témata: 

 

Občan v demokratické společnosti  

 dodržovat zdravý životní styl a spolupracovat s druhými lidmi  

na dosažení kolektivních cílů; 

 umění jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení; 

 vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí 

a snažit se ho chránit a zachovat pro budoucí generace; 

 mít vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti 

morálního úsudku. 
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Člověk a životní prostředí  

 vytvořit ucelený obraz ukazující složitost souvislostí v přírodě,  

ve společnosti, mezi přírodou a člověkem a jeho životním prostředí; 

 chápat postavení člověka v přírodě a vliv prostředí na jeho zdraví a život; 

 porozumět souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými  

a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; 

 respektovat principy udržitelného rozvoje; 

 esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 

 osvojit si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své 

zdraví; 

 osvojit si základní principy šetrného a odpovědného přístupu 

k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; 

 samostatně a aktivně poznávat okolní prostředí, získávat informace 

v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů. 

 

Člověk a svět práce  

 vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, 

význam vzdělání a celoživotního učení pro život; 

 odpovědnost rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací. 

 

Informační a komunikační technologie  

 dovednost využívat informační technologie v biologii a pracovat 

s informacemi. 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 s předměty Ekologie a životní prostředí, Základy zahradnictví, Chemie, 

Rostlinolékařství, Květinářství, Zelinářství, Ovocnářství, Školkařtví, 

Sadovnictví, Vinohradnictví, Floristika, Učební praxe 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- vysvětlí názory na vznik a vývoj života 

na Zemi 

- charakterizuje nejvýznamnější 

biogenní prvky a sloučeniny 

v organismech 

- vyjádří vlastními slovy základní 

vlastnosti živých soustav 
- definuje optimální a extrémní 

podmínky 
- života organismů z hlediska jejich 

schopnosti přizpůsobit se jim 

- popíše buňku jako základní stavební 

a funkční jednotku života 

- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou 

- charakterizuje rostlinnou a 

živočišnou buňku a uvede rozdíly 

- zná morfologii rostlinné buňky a umí 

vysvětlit fyziologické pochody, které 

v ní probíhají; 

- vyjádří vlastními slovy význam a 

podstatu fotosyntézy a buněčného 

dýchání 

- vysvětlí mitotické a meiotické dělení 

buněk 

- Existence života  

- vznik a vývoj života na Zemi 

- charakteristika života a jeho 

základní projevy 

- vlastnosti živých soustav 

 

 

 

 

 

 

- typy buněk 

 

 

 

 

 

- buňka a její životní projevy 

 

 

 

 

 

- rozmnožování buněk 

 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1 

 

 

 

 

 

 

ČŽ1 

 

 

 

 

 

ČŽ1 

 

 

 

 

- rozlišuje pletiva a orgány rostlin a 

chápe jejich význam pro život 

mnohobuněčných organismů 

- charakterizuje základní kmeny a 

čeledi rostlinné říše  

- má znalosti o taxonech zahradnicky 

významných rostlin, poznatky o nich 

aplikuje na pěstované druhy 

zeleniny, ovoce a okrasných rostlin 

- Biologické základy 

zahradnické výroby 

- stavba a životní funkce 

rostlin, celistvost 

 

- taxonomické jednotky a 

názvoslovná pravidla 

- přirozený systém rostlin, 

botanická charakteristika 

zahradnických rostlin 

 

 

 

ČŽ1 

 

 

 

 

ČŽ1,2 
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- dokáže popsat generativní a 

vegetativní rozmnožování organismů 

včetně typických příkladů 

- objasní význam genetiky 

- chápe základní principy dědičnosti a 

proměnlivosti biologického druhu 

- vysvětlí základní šlechtitelské 

technologie u významných 

zahradních rostlin 

- Základy biologie 

- reprodukce organismů 

 

 

- základy genetiky 

- dědičnost a proměnlivost 

 

- základy šlechtění zahradních 

kultur 

 

ČŽ1 

 

 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1,3 

- vysvětlí pojem evoluce, uvede druhy 

evoluce 

- popíše evoluci člověka 

- evoluce  

ČŽ1 

- uvede základní skupiny organismů a 

porovná je 

- charakterizuje základní kmeny a třídy 

živočichů (viry, bakterie, houby, 

živočichové) 

- vyjmenuje jednotlivé fáze růstu a 

vývoje živočichů 

- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí 

funkci orgánů a orgánových soustav 

- uvede příklady bakteriálních, 

virových a jiných onemocnění a 

možnosti prevence 

- vysvětlí význam zdravé výživy a 

uvede principy zdravého životního 

stylu 

- rozmanitost organismů a 

jejich charakteristika 

 

 

 

- růst a vývoj organismů 

 

- biologie člověka 

 

- zdraví a nemoc 

ČŽ1,2 

 

 

 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1 

 

ČŽ2 

Počet hodin 1. ročník  66  

Počet hodin 2. ročník  66  

Počet hodin 3. ročník  32  

Celkový počet hodin  164  
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Č. / název předmětu: 4.3.7 Matematika 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 3 3 3 3 12 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Matematika na střední odborné škole plní funkci všeobecně vzdělávacího 

předmětu. Rozvíjí numerické dovednosti a návyky v návaznosti na základní školu. 

Matematické vzdělávání slouží k tomu, aby žáci dovedli využívat matematické 

postupy a metody při řešení praktických úloh, aby uměli problém pojmenovat, 

analyzovat a navrhnout efektivní způsob řešení. Přispívá k rozvoji abstraktního a 

logického myšlení, vede žáky ke schopnosti aplikovat matematické poznatky 

nejen v ostatních předmětech, ale i v běžném životě. 

Mezi obecné cíle patří schopnost efektivně numericky počítat, používat a převádět 

běžně používané jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rychlosti 

apod.) a používat při práci kalkulátor a výpočetní techniku. Obecným cílem 

matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat matematiku v různých životních situacích. Vzdělávání směřuje k tomu, 

aby žáci dovedli diskutovat o metodách řešení matematické úlohy a správně se 

matematicky vyjadřovat. 

 

Matematické vzdělávání rozvíjí osobnost žáka s důrazem na samostatnost, 

systematičnost a kreativitu a přispívá k formování i ostatních rysů osobnosti žáka 

jako je vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 
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 Charakteristika učiva 

 

Učivo je koncipováno tak, aby odpovídalo požadavkům na středoškolské vzdělání, 

je rozpracováno pro dotaci 12 hodin týdně za studium a pokrývá veškeré 

tematické celky z RVP. 

Učivo je tematicky rozděleno do logických celků, které ale nelze vnímat izolovaně, 

neboť charakter předmětu vyžaduje velkou míru provázanosti mezi jednotlivými 

kapitolami. Skladba učiva je sestavena tak, aby obsahovala témata, která učí žáky 

logicky myslet, řešit problémy, zobrazovat, pracovat se symbolikou, formálním 

jazykem a daty. 

 

 

 

Učivo v 1. ročníku: 
 praktické příklady 

 číselné obory 

 algebraické výrazy 

 mocniny a odmocniny 

 lineární funkce, rovnice a nerovnice 

 

Učivo 2. ročníku: 
 kvadratická rovnice, nerovnice a funkce 

 planimetrie 

 funkce, exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce a rovnice 

 goniometrie a trigonometrie 

 

Učivo 3. ročníku: 
 stereometrie 

 posloupnosti a finanční matematika 

 kombinatorika, pravděpodobnost a statistika 

 

Učivo 4. ročníku: 
 analytická geometrie v rovině 

 systematizace a upevňování poznatků ze středoškolské matematiky  
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Metody a formy výuky jsou užívány v závislosti na charakteru a obsahu učiva.  

Při výuce matematiky je kladen velký důraz na logické porozumění probíraného 

tématu s významným podílem procvičování příkladů. 

Základní metodou zůstává klasický frontální způsob, ovšem zpravidla 

problémově, tj. metodou řízeného rozhovoru, kdy studenti sami navrhují řešení 

problému.Významným prvkem efektivní práce při matematickém vzdělávání je 

 i samostatné řešení domácích prací a procvičování, kde si žáci ověřují správné 

pochopení probírané látky a upevňují získané dovednosti a znalosti. 

Při výuce je rovněž užíváno vhodných pomůcek – kalkulátorů, rýsovacích potřeb, 

učebnic, matematických sbírek, pracovních listů, matematicko-fyzikálních tabulek, 

případně počítačů. Se skupinovým a projektovým vyučováním se počítá spíše 

výjimečně.  

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků je nastaveno v souladu s klasifikačním řádem školy a probíhá 

v několika formách. Nejčastější jsou práce písemné, tzv. krátké desetiminutové 

prověrky týkající se jen malého úseku učiva, při kterých je ověřováno, zda žáci 

zvládli dané téma, naučili se správným logickým postupům, které je vedou 

k přesným, úplným a formálně správným závěrům. 

Další složku testování žáků tvoří zkoušení ústní, které navíc prověří korektní  

a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před žáky. 

Největší váhu při hodnocení žáků mají čtvrtletní písemné práce, které jsou 

rozsáhlejší (na celou vyučovací hodinu), jsou vhodně zařazeny a uzavírají 

jednotlivá probraná témata v aktuálním čtvrtletí. Práce musí být napsány, 

v případě absence doplněny. Stejná doba je věnována i analýze těchto prací. 

V hodnocení se uplatňuje bodovací systém. V posledním ročníku se čtvrtletní 

písemné práce zadávají pouze tři. 

Nedílnou součástí jsou písemné práce tzv. praktických příkladů, které žáci píší 

v daném školním roce čtyřikrát. Žáci v této práci aplikují základní matematické 

principy a postupy při řešení praktických úloh jako jsou procenta, roztoky, 

převádění jednotek, měřítko mapy, spon rostlin, výměra pozemku, objem těles 

apod. Doplňujícím prvkem je hodnocení a společný rozbor samostatné práce 

žáků – jejich domácích prací a aktivního přístupu ve výuce. 
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Mezi klíčové kompetence, které matematické vzdělávání rozvíjejí, patří především 

přesné a správné vyjadřování, logické myšlení a odvozování, práce s informacemi, 

porozumění odbornému textu, tabulkám a grafům, odborná komunikace, 

kompetence k pracovnímu uplatnění. Žáci jsou vedeni k porozumění zadání 

úkolu, navrhnutí způsobu řešení, zdůvodnění řešení, ověření správnosti  

zvoleného postupu                 a dosažených výsledků. Žáci dovedou správně 

používat a převádět jednotky, nacházet funkční závislost při řešení praktických 

úkolů. Umí problém vymezit, popsat a najít pro něj konkrétní řešení. Vzdělání 

směřuje k tomu, aby žáci dovedli provést reálný odhad výsledku řešení 

praktického úkolu. sestavit ucelené řešení zadaného úkolu na základě dílčích 

výsledků. Žáci jsou motivováni k práci, důslednosti, zodpovědnosti, pečlivosti, 

vytrvalosti překonávat překážky, spolupráci s ostatními lidmi a samostatnému 

učení. Neméně významný je rozvoj adaptability a podpora získávání předpokladů 

pro celoživotní vzdělávání. 

Do matematického vzdělávání se zařazují slovní úlohy, které dokumentují 

jednotlivé problémy životního prostředí. V úlohách se využívají údaje z různých 

statistických výzkumů se vztahem k životnímu prostředí, a tak se buduje kladný 

vztah k přírodě. Důležitá je také dovednost získávat a efektivně využívat 

informace z různých zdrojů a naopak schopnost používat techniku pro prezentaci 

svých závěrů.  

Nedílnou součástí jsou i mezipředmětové vztahy a aplikace matematických 

poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání. V chemii žáci řeší rovnice, úlohy 

na procenta, roztoky. V základech ekonomiky analyzují grafy a diagramy, 

v odborných předmětech počítají úlohy na procenta, trojčlenku, roztoky, 

goniometrii, trigonometrii, planimetrii a stereometrii. 

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

pozitivní postoj k matematickému vzdělávání, motivaci k celoživotnímu vzdělávání 

a důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a peciznost při práci. 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

1. ROČNÍK (99 hodin)   

Žák: 

- odhaduje výsledky mat. operací, 
účelně používá kalkulátor 

- ovládá převádění jednotek 
- řeší úlohy s využitím procentového 

počtu a trojčlenky 
- provádí výpočty obsahu rovinných 

obrazců a objemu těles 
- rozumí pojmům měřítko mapy, spon 

rostlin 
- vyřeší rovnice s roztoky 

1. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY  

 

 

     

Žák: 

- provádí aritmetické operace 

s přirozenými čísly 

- rozliší prvočíslo a číslo složené 

- rozloží přirozené číslo na 

prvočinitele 

- určí největší společný dělitel a 

nejmenší spol.násobek přir. čísel 

- provádí aritm. operace s celými čísly, 

rozumí pojmu opačné číslo 

- pracuje s různými tvary zápisu 

racionálního čísla, umí znázornit 

racionální číslo na číselné ose 

- provádí operace se zlomky: sčítání, 

odčítání, násobení a dělení 

- rozlišuje přímou a nepřímou úměru 

- porozumí pojmu procento 

- užívá procentový počet a trojčlenku 

při řešení slovních úloh 

- definuje reálné číslo, opačné číslo a 

převrácené číslo 

- určí absolutní hodnotu reálného 

čísla 

- plikuje geometrický význam 

absolutní hodnoty 

- zapíše a znázorní interval 

2. ČÍSELNÉ OBORY 

- přirozená čísla 

 

- celá čísla 

 

- racionální čísla 

 

 

 

 

 

 

- reálná čísla  
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- provádí operace s intervaly 

- provádí operace s desetinnými čísly 

včetně zaokrouhlování 
- využívá zápisu čísla ve tvaru a .10n 
- a následně upravuje výrazy s těmito 

čísly 

Žák: 

- definuje výraz 

- vypočítá hodnotu číselného výrazu i 

výrazu s proměnnou 

- používá pojmy člen výrazu, výraz 

opačný, koeficient 

- určí definiční obor výrazu 

(proměnná ve jmenovateli zlomku, 

pod odmocninou 

- provádí sčítání a odčítání 

mnohočlenů 

- vyřeší násobení mnohočlenů 

- ovládá dělení mnohočlenu jedno-

členem, mnohočlenu mnohočlenem 

- pojmenuje definiční obor dělitele 

- provede zkoušku násobením  

- vytýká společný jednočlen před 

závorku 

- používá vzorce a2- b2, a3+b3, a3- b3,(a 

+ b)2, (a – b)2, (a + b)3, 

- (a – b)3  

- rozloží čitatel a jmenovatel zlomku 

tak, aby mohl zlomek krátit 

- určí definiční obor výrazu  

- určí společného jmenovatele a 

lomené výrazy sečte (odečte) 

- interpretuje definiční obor 

lom.výrazu 

- před násobením (dělením) lomených 

výrazů aplikuje krácení čitatele 

s jmenovatelem 

- určí definiční obor lom. výrazu  

- definuje složený zlomek 

- výraz upraví 

- určí definiční obor lomeného výrazu  

- modeluje jdnoduché reálné situace 

- užitím výrazů ve vztahu 

3. ALGEBRAICKÉ VÝRAZY 

- algebraický výraz 

 

 

 

 

 

 

 

- mnohočleny 

 

- lomené výrazy 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

107 

 

 

k zahradnictví 

- interpretuje výraz s proměnnými ve 

vztahu k zahradnictví 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

Žák: 

- definuje n-tou mocninu ovládá 

pravidla pro počítání s mocninami a 

používá je při výpočtech 

- provádí operace s mocninami podle 

mat. vět 

- používá rozklad složených čísel na 

prvočísla a výsledek zapíše jako 

- součin mocnin prvočísel 

- definuje n-tou odmocninu 

- zapíše def. obor  jako interval  

- ovládá mat. věty pro počítání 

s odmocninami a používá je při 

výpočtech 

- rozloží výraz pod odmocninou 

- a část výrazu odmocní 

- odstraňuje odmocninu ze 

jmenovatele 

- vyjádří odmocninu jako mocninu 

s racionálním exponentem 

- využívá částečného odmocňování a 

usměrňování zlomků při úpravě 

výrazů 

- zapisuje výsledek pomocí n-té 

odmocnin 

- řeší praktické úlohy s mocninami a 

odmocninami 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje inf. 

4. MOCNINY A ODMOCNINY 

- mocniny s přirozeným 

exponentem 

 

 

 

- mocniny s celočíselným 

exponentem 

 

 

 

- odmocniny 

 

 

- mocniny s racionálním 

exponentem 

 

  

   

 

 

   

Žák: 

- definuje pojmy: definiční obor a 

obor 

- hodnot funkce, hodnota funkce  

v bodě 

- rozlišuje lineární a konstantní funkci 

- určí ze zápisu i z grafu monotónnost 

funkce 

5. LINEÁRNÍ FUNKCE,  

    ROVNICE A NEROVNICE 

- lineární funkce 
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- určuje průsečíky grafu funkce 

s osami soustavy souřadnic 

- sestrojí graf funkce 

- určuje předpis lineární funkce 

z daných bodů nebo z grafu funkce 

- provádí jednoduché reálné situace 

do funkční závislosti 

- vypočte lineární rovnici o jedné 

neznámé 

- provádí zkoušku správnosti řešení 

- zapíše řešení do množiny kořenů 

- vyřeší rovnice s neznámou ve 

jmenovateli  

- stanovuje definiční obor rovnice 

- užívá při řešení metodu intervalů 

- vyjádří libovolnou neznámou 

ze složitějšího matematického 

vztahu 

- řeší soustavu 2 lineárních rovnic o 2 

neznámých dosazovací a sčítací  

metodou 

- diskutuje řešitelnost soustavy (počet 

řešení) 

- soustavu dokáže také řešit graficky 

- převede reálné situace do 

matematického vztahu, který vyřeší 

- vyhodnocuje výsledek vzhledem 

k realitě 

- řeší lineární nerovnice 

ekvivalentními úpravami 

- zapíše řešení jako interval 

- užívá při řešení metodu intervalů 

- řeší průnik dvou dílčích řešení 

zapsaných pomocí intervalů 

- vyřeší nerovnice pomocí nulových 

bodů, číselné osy a intervalů, které 

vzniknou díky nulovým bodům 

- řeší reálné problémy s použitím 

uvedených funkcí ve vztahu 

k zahradnictví 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

 

- lineární rovnice 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

- lineární nerovnice 
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2. ROČNÍK (99 hodin)   

Žák: 

- vyřeší efektivně neúplné kvadr. 

rovnice a úplné kvadr. rovnice 

pomocí diskriminantu 

- provádí zkoušku správnosti řešení 

- chápe vztahy mezi kořeny 

- a koeficienty kvadratické rovnice 

- vyřeší kvadratické rovnice rozkladem 

v součin 

- upravuje lomené výrazy obsahující 

kvadratický trojčlen 

- určuje definiční obor lomeného 

výrazu 

- řeší soustavu lineární a kvadratické 

rovnice dosazovací metodou provádí 

zkoušku správnosti řešení 

- aplikuje řešení rovnic v úlohách 

z praxe 

- rozpozná kvadratickou funkci 

- nalezne její vrchol, průsečíky s osou 

x a s osou y 

- sestrojí graf kvadratické funkce 

- na základě grafu určí definiční obor 

a obor hodnot funkce, intervaly 

monotonie 

- řeší reálné problémy pomocí 

kvadratické funkce ve vztahu k 

zahradnictví  

- převádí jednoduché reálné situace 

do matematických struktur 

- výsledek vyhodnotí vzhledem 

k realitě 

- vyřeší kvadratickou nerovnici 

pomocí kvadratické funkce 

- upraví kvadratickou nerovnici na 

anulovaný tvar, řeší ji metodou 

nulových bodů (nerovnice 

v součinovém tvaru)  

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

6. KVADRATICKÁ ROVNICE, 

NEROVNICE A FUNKCE 

- kvadratická rovnice 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- kvadratická funkce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kvadratická nerovnice 
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Žák: 

- definuje pojmy: bod, přímka, 

polopřímka, rovina, polorovina, 

úsečka 

- dané objekty dokáže znázornit 

- používá s porozuměním pojmy úhel 

přímý, nulový a plný, úhel konvexní a 

nekonvexní, úhel ostrý, pravý a tupý, 

úhel vrcholový, vedlejší, doplňkový, 

styčný, přilehlý, souhlasný a střídavý 

- rozliší přímky různoběžné, 

rovnoběžné, totožné 

- pracuje s kolmostí a odchylkou 

přímek, délkou úsečky, vzdáleností 

bodu od přímky a vzdálenosti 

- rovnoběžných přímek 

- určuje objekty v trojúhelníku, 

znázorní 

je a správně užívá jejich základní 

vlastnosti (strany, vnitřní a vnější 

úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, 

střední příčky, kružnice opsaná a 

vepsaná) 

- rozlišuje trojúhelník rovnoramenný, 

rovnostranný a obecný, trojúhelník 

ostroúhlý, tupoúhlý a pravoúhlý   

- při řešení početních a konstrukčních 

úloh dokáže argumentovat s využití 

poznatků vět o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníků 

- aplikuje poznatky o trojúhelnících 

(Euklidova věta o výšce, Euklidova 

věta o odvěsně, Pythagorova věta) 

v úlohách početní geometrie 

- k řešení planimetrických úloh 

používá 

- metody množin bodů dané 

vlastnosti 

- (kružnice, osa úhlu a úsečky, dvojice 

přímek, Thaletova kružnice, 

kružnicové oblouky) 

- popíše a určí osovou souměrnost, 

středovou souměrnost, posunutí a 

7. PLANIMETRIE  

- planimetrické pojmy  

a poznatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- trojúhelníky 

 

 

 

 

 

- geometrická zobrazení  

 

 

 

 

 

 

- trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 
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otočení a určí jejich vlastnosti 

- charakterizuje podobné zobrazení 

- popíše vlastnosti stejnolehlosti 

- řeší konstrukční úlohy s využitím 

stejnolehlosti 

- užívá s porozuměním pojmy úhel, 

stupňová míra, oblouková míra 

- definuje goniometrické funkce 

v pravoúhlém trojúhelníku (sinus, 

kosinus, tangens, kotangens) 

- vyřeší praktické úlohy s užitím 

trigonometrie pravoúhlého 

trojúhelníku 

- užívá goniometrické funkce ostrého 

úhlu a Pythagorovu větu 

k planimetrickým výpočtům  

- rozliší rovnoběžník, lichoběžník 

a pravidelný mnohoúhelník 

- pojmenuje, znázorní a správně určí 

pojmy: strana, vnitřní a vnější úhly, 

osy stran a úhlů, úhlopříčky, výšky, 

kružnice opsaná a vepsaná 

- řeší obvod a obsah podle vzorců 

- definuje základní pojmy (kruh, 

kruhová výseč a úseč, mezikruží), 

znázorní je a správně užije v úlohách 

početní geometrie  

- řeší úlohy na polohové a metrické 

vlastnosti rovinných útvarů ve 

vztahu k zahradnictví 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obvod a obsah rovinných 

obrazců 

 

Žák: 

- popíše funkci jako závislost dvou 

veličin 

- definuje pojmy: definiční obor a 

obor hodnot funkce, hodnota funkce 

v bodě, graf funkce 

- určí a zdůvodní vlastnosti 

studovaných funkcí (monotónnost 

funkce, prostá funkce, sudost a 

lichost funkce, periodická funkce, 

8. FUNKCE, EXPONENCIÁLNÍ 

FUNKCE A ROVNICE, 

LOGARITMICKÁ FUNKCE 

A ROVNICE 

- funkce 
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inverzní funkce, extrémy funkcí)   

- sestrojí z grafu funkce y = f(x) grafy 

funkcí y = f(x – m) +n, y = |f(x)| 

- rozliší jednotlivé druhy funkcí 

- umí načrtnout jejich grafy a určit 

jejich  vlastnosti 

- rozliší jednotlivé druhy funkcí a 

načrtne jejich grafy, určí jejich 

vlastnosti 

- zapíše definiční obor a obor hodnot 

funkce 

- dokáže určit nepřímou úměrnost  

a lineární lomenou funkci 

- načrtne graf nepřímé úměrnosti 

rovnoosou hyperbolu a její 

asymptoty 

- dovede upravit předpis lineární 

lomené funkce, načrtnout graf 

lineární lomené funkce posunutím 

grafu nepřímé úměrnosti 

- stanoví definiční obor a obor hodnot 

funkce, určí intervaly monotonie 

- řeší reálné problémy pomocí 

racionální funkce 

- určí exponenciální funkce 

- vysvětlí význam základu a 

v předpisech funkce a monotonii 

- stanoví definiční obor a obor hodnot 

funkce 

- aplikuje poznatky o funkci 

- v jednoduchých praktických úlohách 

- užije s porozuměním pojmu inverzní 

funkce pro definování logaritmické 

funkce 

- sestrojí logaritmickou funkci, určí 

definiční obor a obor hodnot funkce, 

její monotonii v závislosti na 

hodnotě základu 

- používá poznatky o funkci při řešení 

reálných problémů 

- vyřeší jednoduché i složitější 

exponenciální rovnice 

- aplikuje poznatky o mocninách 

 

- mocninné funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- racionální funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exponenciální funkce 

 

 

 

 

 

 

- logaritmická funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

- exponenciální rovnice 
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a odmocninách, o kvadratické 

rovnici 

- určí logaritmus čísla 

- při výpočtech využívá věty pro 

počítání s mocninami a 

odmocninami 

- rozpozná dekadický a přirozený 

logaritmus 

- užívá pravidla pro logaritmování 

součinu, podílu a mocniny a aplikuje 

je  při logaritmování a 

odlogaritmování výrazu 

- vyřeší jednoduché i složitější 

exponenciální a logaritmické rovnice 

- určuje podmínky řešitelnosti  

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

- logaritmus čísla 

 

Žák: 

- definuje pojmy: orientovaný úhel, 

úhel v míře stupňové a obloukové 

- nalezne obraz reálného čísla na 

jednotkové kružnici a tím určí 

základní velikost úhlu 

- ovládá definice všech 

goniometrických funkcí v oboru 

reálných čísel  

- používá jednotkovou kružnici 

- načrtne graf dané goniometrické 

funkce 

- určuje definiční obor a obor hodnot 

funkce a vlastnosti funkce 

(omezenost, extrémy, monotónnost, 

sudost, lichost)  

- určí hodnoty goniometrických funkcí 

zadaného argumentu s využitím 

jednotkové kružnice 

- vyřeší rovnice obsahující neznámou 

nebo výraz s neznámou 

v argumentu funkce  

- při řešení si pomáhá jednotkovou 

kružnicí, u složitější rovnice využívá 

substituci argumentu funkce 

9. GONIOMETRIE 

A TRIGONOMETRIE 

- orientovaný úhel, 

jednotková kružnice  

 

 

- goniometrické funkce 

 

 

 

 

 

 

 

 

- základní goniometrické 

rovnice 

 

 

 

 

 

 

 

- vztahy mezi goniometrickými 
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- používá zákl. vzorce: sin2x + cos2x = 1 

tg x . cotg x = 1 a vzorce 

dvojnásobného argumentu: sin 2x = 

2.sin x . cos x,  cos 2x = cos2 x – sin2 x 

- vyřeší složitější goniometrické 

rovnice převedením na základní tvar 

pomocí vztahů mezi goniom. 

funkcemi, případně vhodnou 

substitucí 

- řeší obecný trojúhelník užitím sinové 

a kosinové věty 

- aplikuje poznatky trigonometrie 

v praktických úlohách 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

funkcemi 

 

 

 

 

 

 

- trigonometrie 

3. ROČNÍK (96 hodin)   

Žák: 

- definuje pojmy: bod, přímka, 

rovina,tyto základní útvary označí 

- rozliší a vysvětlí vzájemnou polohu 

dvou přímek (různoběžky, totožné 

přímky, rovnoběžky, mimoběžky) 

- určí vzájemnou polohu přímky a 

roviny (rovnoběžnost, přímka leží 

v rovině, rovnoběžnost) 

- zjistí vzájemnou polohu dvou rovin 

(různoběžné, totožné, rovnoběžné) 

- definuje kritéria rovnoběžnosti 

přímky a roviny a rovnoběžnosti 

dvou rovin, odchylku geom. útvarů, 

kolmost přímek a rovin 

- počítá odchylku dvou přímek, přímky 

a roviny, dvou rovin 

- určí výpočtem vzdálenost bodu od 

přímky 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- znázorní jednotlivá tělesa a jejich 

části 

- definuje pojmy: objem a povrch 

tělesa, stěna, vrchol, hrana, obsah 

podstavy, obsah pláště, výška tělesa, 

stěnová výška, stěnová úhlopříčka, 

10. STEREOMETRIE 

- polohové vlastnosti útvarů 

v prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- metrické vlastnosti útvarů  

          v prostoru 

 

 

- povrch a objem těles 
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tělesová úhlopříčka, poloměr a 

průměr podstavy 

- vypočítá objem a povrch tělesa 

užitím funkčních vztahů, 

trigonometrie a planimetrie 

- aplikuje poznatky o tělesech 

v praktických úlohách, zejména ve 

vztahu k zahradnictví 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

 

Žák: 

- vysvětlí posloupnost jako zvláštní 

případ funkce chápe pojem členy 

posloupnosti, n-tý člen posloupnosti 

- rozhoduje o monotónnosti 

posloupnosti (rostoucí, klesající, 

neklesající, nerostoucí posloupnost) 

- určí posloupnost: vzorcem pro n-tý 

člen, výčtem prvků, graficky 

- rozhoduje, zda daná posloupnost je 

aritmetickou a chápe význam 

diference 

- aktivně používá základní vzorce pro 

aritmetickou posloupnost 

- využívá poznatků o aritmetické 

posloupnosti v reálných situacích 

- rozhoduje, zda daná posloupnost je 

geometrickou a chápe význam 

kvocientu 

- využívá poznatků o geometrické 

posloupnosti v reálných situacích 

- orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky: úrok, úroková 

míra, zdaňovací koeficient, vklad, 

konečný kapitál 

- rozliší jednoduché a složené úročení 

- provádí výpočty jednoduchých 

finančních záležitostí 

- užívá poznatků o posloupnostech při 

řešení reálných situací, zejména ve 

11. POSLOUPNOSTI  

A FINANČNÍ MATEMATIKA 

- základní poznatky 

o posloupnostech 

 

 

 

 

- aritmetická posloupnost 

 

 

 

 

 

 

- geometrická posloupnost 

 

 

 

 

- finanční matematika 
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vztahu k zahradnictví 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

Žák: 

- využívá kombinatorické pravidlo 

součinu a součtu 

- používá při výpočtu symboly n! a 

definici kombinačního čísla 

- ovládá věty o základních 

vlastnostech kombinačních čísel 

- rozpozná variace, permutace (záleží 

na pořadí ve skupině prvků), 

kombinace (nezáleží na pořadí 

prvků), kde se prvky nemohou 

opakovat 

- užívá vztahy pro výpočet variací, 

permutací a kombinací 

- řeší reálné problémy s kombinačním 

podtextem 

- upravuje výrazy s kombinačními čísly 

a faktoriály  

- aplikuje rozvoj výrazu ( a + b )n na 

konkrétních příkladech 

- definuje pojmy: náhodný pokus, 

výsledek náhodného pokusu, 

náhodný jev, opačný jev, nemožný 

jev a jistý jev 

- určí množinu všech možných 

výsledků náhodného pokusu, počet 

všech výsledků příznivých 

náhodnému jevu 

- vypočítá pravděpodobnost 

náhodného jevu kombinatorickým 

způsobem 

- řeší úlohy na pravděpodobnost 

sjednocení dvou jevů, které se 

navzájem vylučují nebo nevylučují 

- definuje pojem nezávislost jevů 

- řeší úkoly na pravděpodobnost 

nezávislých jevů 

- definuje  pojmy: statistický soubor, 

12. KOMBINATORIKA,   

      PRAVDĚPODOBNOST,  

      STATISTIKA 

- kombinatorika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pravděpodobnost 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- statistika 
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rozsah souboru, statistická jednotka, 

statistický znak 

- zaznamenává absolutní četnosti 

v tabulce četností 

- určuje relativní četnost jevu 

- využívá vhodné diagramy 

k znázornění četností a grafy se 

statistickými údaji s využitím 

výpočetní techniky 

- určí základní charakteristiky polohy 

statistického souboru:vážený 

aritmetický průměr, modus, medián 

- určuje základní charakteristiky 

variability statistického souboru: 

rozptyl, směrodatná odchylka 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

4. ROČNÍK (90 hodin)   

 

Žák: 

- vysvětlí a znázorní bod do kartézské 

soustavy souřadnic 

- určuje vzdálenost dvou bodů a 

souřadnice středu úsečky 

- definuje pojmy: vektor a jeho 

umístění, souřadnice vektoru a 

velikost vektoru 

- chápe vektor jako uspořádanou 

dvojici reálných čísel 

- ovládá základní operace s vektory 

(součet a rozdíl vektorů, násobek 

vektoru reálným číslem, opačný 

vektor) 

- určí lineární kombinaci dvou vektorů 

- zjistí, zda jsou dva vektory lineárně 

závislé či lineárně nezávislé 

- vysvětlí pojem skalární součin 

- používá pravidla pro výpočet 

skalárního součinu 

- využívá skalární součin pro výpočet 

odchylky dvou vektorů, určení 

kolmosti vektorů 

13. ANALYTICKÁ GEOMETRIE  

      V ROVINĚ 

- vektorová algebra 
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- charakterizuje přímku pomocí bodu 

a směrového vektoru 

- vypočte parametrické vyjádření 

přímky 

- vysvětlí geometrický význam 

parametru 

- dokáže zjistit, zda bod leží na přímce 

- vypočte střed úsečky 

- určí normálový vektor přímky 

- užívá obecné vyjádření přímky 

- vypočítá obecnou rovnici přímky 

z parametrické rovnice přímky 

- matematickou operací dokáže 

převést obecnou rovnici na 

směrnicový tvar rovnice přímky 

- použije směrnicový tvar rovnice 

přímky, která je určena dvěma 

různými body 

- určí, zda bod leží (neleží) na přímce 

- vypočte vzdálenost bodu od přímky 

a  vzdálenost dvou rovnoběžek 

- rozliší vzájemnou polohu dvou 

přímek (rovnoběžné různé, 

rovnoběžné totožné, různoběžné, 

různoběžné kolmé), popř.určí 

průsečík přímek 

- vypočte odchylku přímek podle 

známého vztahu 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

- analytická geometrie 

v rovině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zájemná poloha přímek 

v rovině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- prohlubuje poznatky a vědomosti, 

které získal při studiu matematiky 

v předešlých ročnících 

- vyřeší úlohy komplexnějšího 

charakteru, při jejichž řešení je 

nutno využít znalosti z několika 

oblastí matematiky 

- chápe matematiku jako provázaný 

systém a aparát pro další vzdělávání 

- používá matematické metody 

14. SYSTEMATIZACE A 

UPEVŇOVÁNÍ POZNATKŮ 

STŘEDOŠKOLSKÉ 

      MATEMATIKY 
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v ostatních předmětech 

- logicky analyzuje, řeší a diskutuje 

reálné situace 

- je schopen využít získaných 

dovedností a znalostí v praxi i 

v osobním životě 

- při řešení úloh účelně využívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

Celkový počet hodin  384  
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Č. / název předmětu: 4.3.8 Tělesná výchova 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 2 2 2 2 8 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi 

potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout  

a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní 

odpovědnosti za své zdraví. Tato oblast vzdělávání vede žáky k tomu, aby znali 

potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí 

výživa, životní prostředí, pohybové aktivity, stres, jednostranné činnosti a jiné vlivy 

na zdraví.  Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkohol, tabákové 

výrobky, hrací automaty, internetu aj.) 

Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich 

zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu  

a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí. Oblast 

vzdělávání pro zdraví zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele při provádění  

a zapojení do rozhodovacích procesů řízení příslušných aktivit. 

 

 Charakteristika učiva 

 

V Tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní 

provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou 

vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém 

učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu,  

ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a k čestné spolupráci při 

společných aktivitách a soutěžích. 

 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

121 

 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení předmětu musíme brát na zřetel rozdílné předpoklady pro 

pohybové činnosti u jednotlivých žáků/žákyň vzhledem k biologickému věku, 

genetickým předpokladům a rozdílnému stupni rozvoje pohybových dovedností.  

Z těchto důvodů při hodnocení předmětu Tělesná výchova postupujeme podle 

následujícího pořadí důležitosti. 

 

 Přístup k předmětu a snaha o splnění kladených požadavků. 

 Znalost a dodržování zásad bezpečnosti, pravidel, terminologie 

předmětu. 

 Subjektivní i objektivní zlepšení v požadovaných pohybových 

dovednostech a pohybových schopnostech. 

 Výkonnost. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Žák uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku. Zdůvodní význam zdravého životního stylu. Dovede 

posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky. Vystupuje  

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Reálně posuzuje své fyzické  

a duševní možnosti a odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých 

situacích. Pečuje o své fyzické a duševní zdraví. Přispívá k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů. Získává informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu. 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti: 

Žáci jsou ve výuce vedeni ke schopnosti morálního úsudku a sebeodpovědnosti,  

v důsledku častých diskusí se učí jednat s lidmi, a v důsledku toho mohou 

zhodnotit situace  a nalézat kompromisy. Při různých aktivitách dochází ke 

kontaktu s ostatními, a tím i k specifickým situacím, v nichž se učí rychle  

a samostatně jednat. 

 

Člověk a životní prostředí: 

Tělesná výchova vede k odpovědnosti člověka za uchování životního prostředí,  
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k vytváření hodnot a postojů ve vztahu k němu. Přispívá k informovanosti  

v oblasti ekologie člověka (vliv prostředí na lidské zdraví, problematika drog, vývoj 

člověka). Vede k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Učí jednat 

hospodárně, ekonomicky a efektivně. 

 

Člověk a svět práce:  

Tělesná výchova rozvíjí schopnost komunikovat a jednat, učí žáky analyzovat             

a vyhodnocovat situace. Přispívá k zajištění optimálního zdravotního stavu.  

 

Informační a komunikační technologie:   

Digitálním zpracováním výsledků pohybových aktivit lze přispět k větší 

přehlednosti jednotlivých výkonů žáků. Takto vytvořené hodnocení je více 

transparentní. Využitím audiovizuální techniky lze snadněji provést korekci 

negativních návyků při provádění pohybových aktivit v rámci hodin tělesné 

výchovy. 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 

 

1.ročník (66 hodin) 

Výsledky vzdělávání  

Učivo 
Kód 

průřezových 

témat 
Žák: 

- popíše úlohy státu a místní 

samosprávy při ochraně zdraví a 

životů obyvatel 

- dovede rozpoznat hrozící 

nebezpečí a ví, jak doporučuje na 

ně reagovat 

1. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení a za 

mimořádných událostí 

 

 

- prokáže dovednosti poskytnutí 

první pomoci sobě a jiným 

- popíše základní anatomickou 

stavbu lidského těla a funkci 

orgánů v lidském těle 

- uvede průvodce bakteriálních, 

virových a jiných onemocnění 

- zná způsob ochrany před nimi 

2. První pomoc, biologie 

člověka 

3. Stavba a funkce 

orgánových soustav 

 

4. Zdraví a nemoc 

 

OD1, OD3 
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- připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních 

sil, i vzhledem k požadavkům 

budoucího povolání 

- uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné činnosti 

zdatnosti 

- kontroluje pohyby jednotlivých 

částí těla 

5. Gymnastika 

- gymnastika, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika, cvičení 

bez náčiní, polkový, valčíkový 

krok 

- kondiční programy cvičení 

(posilování), aerobic 

 

- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku 

- vyhledává potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- využívá pohybových činností pro 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zvládne techniku základních 

atletických disciplín 

6. Atletika 

- technika běhu (rychlý, 

vytrvalý) a nízkého startu 

- technika skoku do výšky a 

do dálky 

- hody a vrh koulí 

 

 

- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- zapojuje se do organizace turnajů a 

soutěží, umí zpracovat 

jednoduchou dokumentaci 

- uplatňuje techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích 

- participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

- rozlišuje jednání fair play od 

nesportovního jednání 

7. Sportovní hry 

- Volejbal 

- Basketbal 

- stolní tenis 

- florbal 

- fotbal 

- lakros 

- ringo 

- frisbee 

- adminton 

 

- zvládne základní techniku pádů 

- charakterizuje úpolové sporty, 

ovládá základní techniku ochrany 

 

8. Úpoly, pády, základní 

sebeobrana 
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2. ročník (66 hodin) 

Výsledky vzdělávání   

Učivo 
Kód 

průřezových 

témat 
Žák: 

- popíše úlohu státu a místní 

samosprávy při ochraně zdraví a 

životů obyvatel 

- rozpozná hrozící nebezpečí a ví, jak 

se doporučuje na ně reagovat 

 

1. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení a za 

mimořádných událostí 

OD3,OD8 

- prokáže dovednosti poskytnutí 

první pomoci sobě a jiným 

2. První pomoc OD8 

- připraví prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních 

sil, i vzhledem k požadavkům 

budoucího povolání 

- uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- kontroluje pohyby jednotlivých 

částí těla 

- sladí pohyb s hudbou (dívky) 

3. Gymnastika 

- gymnastika, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika, cvičení 

bez náčiní, cvičení s náčiním 

- kondiční programy cvičení 

(posilování), aerobic 

 

 

- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku 

- vyhledá potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- využívá pohybových činností pro 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- zvládne techniku základních 

atletických disciplín 

4. Atletika 

- technika běhu (rychlý, 

vytrvalý) a nízkého startu 

- technika skoku do výšky a do 

dálky, hody a vrh koulí 
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- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- zapojí se do organizace turnajů a 

soutěží a umí zpracovat 

jednoduchou dokumentaci 

- uplatňuje techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích 

- participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

- rozlišuje jednání fair play od 

nesportovního jednání 

5. Sportovní hry  

- Volejbal 

- basketbal  

- stolní tenis 

- florbal   

- fotbal 

- lakros 

- ringo 

- risbee 

- adminton 

 

 

 

-  zvládne základní techniku pádů 
 

-  charakterizuje úpolové sporty, 

ovládá základní techniku obrany 

 

6. Úpoly, pády, základní 

sebeobrana 

 

 

 

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

126 

 

 

3. ročník (64 hodin) 

Výsledky vzdělávání   

        Učivo 
Kód 

průřezových 

témat Žák: 

- popíše úlohu státu a místní 

samosprávy při ochraně zdraví a 

životů obyvatel 

- rozpozná hrozící nebezpečí a 

doporučí jak na ně reagovat 

1. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení a za 

mimořádných událostí 

OD3,OD8 

- prokáže dovednosti poskytnutí 

první pomoci sobě a jiným 

2. První pomoc OD8 

- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních 

sil, i vzhledem k požadavkům 

budoucího povolání 

- uplatňuje osvojené způsoby 

relaxace 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- kontroluje pohyby jednotlivých 

částí těla 

- sladí pohyb s hudbou (dívky) 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a 

svalové nerovnováhy 

- zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své tělesné zdatnosti koriguje si 

pohybový režim ve shodě se 

zjištěnými údaji 

- sestaví soubory zdravotně 

zaměřených cvičení, cvičení pro 

tělesnou a duševní relaxaci 

3. Gymnastika 

- gymnastika, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika, cvičení 

bez náčiní, s náčiním 

- kondiční programy cvičení 

(posilování), aerobic 

 

 

- pozná chybně a správně 

prováděné činnosti, umí analyzovat 

a zhodnotit kvalitu pohybové 

činností nebo výkonu 

- diskutuje o pohybových 

činnostech, analyzuje a hodnotí 

- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku 

- vyhledává potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu, dovede 

rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- využívá pohybových činností pro 

zvyšování tělesné zdatnosti 

4. Atletika 

- technika běhu (rychlý, 

vytrvalý) a nízkého startu 

- technika skoku do výšky a do 

dálky 

- hody a vrh koulí 

 

 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

127 

 

 

- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- zapojí se do organizace turnajů a 

soutěží a zpracuje jednoduchou 

dokumentaci 

- participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

- rozliší jednání fair play od 

nesportovního jednání 

- rozhoduje, zapisuje a sleduje 

výkony jednotlivců nebo týmů 

5. Sportovní hry  

- volejbal  

- basketbal  

- štolní tenis 

- florbal 

- fotbal 

- lakros 

- ringo 

- frisbee 

- badminton 

 

 

- zvládne základní techniku pádů 

- charakterizuje úpolové sporty, 

ovládá základní techniku obrany 

6. Úpoly, pády, základní 

sebeobrana 

 

 

 

4. ročník (60 hodin) 

        Výsledky vzdělávání   

     Učivo 
Kód 

průřezových 

témat 
Žák: 

- popíše úlohy státu a místní 

samosprávy při ochraně zdraví a 

životů obyvatel 

- rozpozná hrozící nebezpečí a 

doporučí jak na ně reagovat 

1. Zásady jednání v situacích 

osobního ohrožení a za 

mimořádných událostí 

OD3,OD8 

- prokáže dovednosti poskytnutí 

první pomoci sobě a jiným 

2. První pomoc OD8 
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- ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních 

sil, i vzhledem k požadavkům 

budoucího povolání uplatňuje 

osvojené způsoby relaxace 

- využívá pohybové činnosti pro 

všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti 

- kontroluje pohyby jednotlivých 

částí těla  

- sladí pohyb s hudbou (dívky) 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a 

svalové nerovnováhy 

- zjistí úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své tělesné zdatnosti a koriguje si 

pohybový režim ve shodě se 

zjištěnými údaji 

- sestaví soubory zdravotně 

zaměřených cvičení, cvičení pro 

tělesnou a duševní relaxaci 

3. Gymnastika 

- gymnastika, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika, cvičení 

bez náčiní, s náčiním 

- kondiční programy cvičení 

(posilování, aerobic) 

 

 

- pozná chybně a správně 

prováděné činnosti, umí analyzovat 

a zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti nebo výkonu 

- diskutuje o pohybových 

činnostech, analyzuje a hodnotí 

- uplatňuje zásady sportovního 

tréninku 

- vyhledává potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

- rozvíjí svalovou sílu, rychlosti, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- využívá pohybových činností pro 

zvyšování tělesné zdatnosti 

4. Atletika 

- technika běhu (rychlý, 

vytrvalý) a nízkého startu 

- technika skoku do výšky a do 

dálky 

- hody a vrh koulí 
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- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- zapojí se do organizace turnajů a 

soutěží a zpracuje jednoduchou 

dokumentaci 

- participuje na týmových herních 

činnostech družstva 

- rozliší jednání fair play od 

nesportovního jednání 

- rozhoduje, zapisuje a sleduje 

výkony jednotlivců nebo týmu 

5. Sportovní hry  

- volejbal  

- basketbal  

- stolní tenis 

- florbal   

- fotbal 

- lakros 

- ringo 

- frisbee 

- badminton 

 

 

- zvládne základní techniku pádů 

- charakterizuje úpolové sporty, 

ovládá základní techniku obrany 

6. Úpoly, pády, základní 

sebeobrana 

 

 

Celkový počet hodin 256 
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Č. / název předmětu: 4.3.9 Informační a komunikační technika 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 2 2 - - 4 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 Obecné cíle předmětu 

 

Předmět je vyučován v prvních dvou ročnících. V průběhu studia žáci získávají 

přehled o možnostech práce sprostředky IKT, jejich efektivním využíváním jak  

v průběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu 

povolání, ale iv soukromém a občanském životě. Významnou úlohu má také 

rozvíjení logického myšlení, představivosti a pochopení souvislostí. Důraz je 

kladen na osvojování praktických dovedností s informačními technologiemi, které 

získávají v počítačových učebnách školy. Žáci se seznámí používáním běžné 

kancelářské techniky, zvládnou ji pojmenovat a popsat a dokážou ji využít  

při běžné práci. Žáci budou schopni vyhledávat, třídit, ověřovat a využívat 

informace z internetové sítě a užívat internetu ke komunikaci při respektování 

zásad etiky a legislativy. K uskutečnění těchto cílů přispěje ovládnutí základních 

textových, tabulkových programů, zpracování grafických podkladů pro tvorbu 

multimediálních aplikací a využívání výukového softwaru. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se  

na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat  

s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních 

témat oblasti informačních a komunikačních technologií, je, aby žák zvládl 

efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu.  

Z hlediska afektivních cílů se žáci a žákyně učí umění poznávat a ovládnout 

efektivní metody učení, vnímat souvislosti, porovnávat, být kreativními. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Výuka probíhá ve specializované učebně vybavené potřebným hardwarem 

a softwarem. Pro vlastní výuku předmětu je třída rozdělena na dvě skupiny. Každý 

žák a žákyně má k dispozici vlastní pracoviště. Hlavní formou výuky jsou praktická 

procvičování doplněná výkladem z dané problematiky. Žák pracuje samostatně, 

řeší skupinu zadaných úloh k danému tématu a poté aplikuje v rámci složitějšího 

zadání. Důležitou součástí je týmová spolupráce, a  to především při analýze 

požadavků pro zadanou aplikaci. Žák se seznámí s  modulárním řešením úloh – 

každý vyřeší část úkolu a týmově vytvoří celou aplikaci. Žáci jsou vedeni 

k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. Výstupem je systém 

praktických cvičení s přehledným výstupem získaných výsledků, které budou 

sloužit jako zdroj vlastních zkušeností pro další studium. 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Klasifikace žáků vychází z Klasifikačního řádu školy. K ověření znalostí jsou 

využívány testy a projekty vytvořené podle předloh či zadaných požadavků. 

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Součástí 

hodnocení žáka je také hodnocení ústního projevu. Dále součástí hodnocení jsou 

i výsledky seminárních prací a vypracovaných projektů. Je poskytován prostor  

pro sebehodnocení. Doplňujícím prvkem je hodnocení a společný rozbor 

samostatné práce žáků – jejich domácích prací a aktivního přístupu ve výuce. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět Informační a komunikační technologie přispívá nejen k získání 

odborných  znalostí a dovedností žáků, ale má i pozitivně působit na jejich 

zodpovědné jednání a roli ve společnosti. Žáci se naučí správně používat novou 

odbornou terminologii a začleňovat ji do vlastní komunikace s okolím nejen  

ve škole, ale i v širší společnosti. Kromě vlivu učitelů se žáci velkou měrou ovlivňují 

navzájem, při práci na společných projektech, na cvičeních se projevuje osobnost 

žáka, jeho snaha pomoci, poradit, podněcovat ostatní, žák projevuje svůj názor  

a konfrontuje jej s ostatními. Kromě praktických dovedností jsou žáci cvičeni  

ve svých verbálních projevech, jsou vedeni ke správné komunikaci  

při prezentování svých dovedností a výsledků. 
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Komunikativní kompetence – zejména schopnost komunikovat v písemné  

a elektronické podobě tak, aby zpracované texty byly v souladu se zásadami 

správné tvorby elektronické dokumentace a odpovídaly základním typografickým 

pravidlům, dále rozvíjí schopnost syntetizovat informace z více zdrojů a vytvářet 

z nich celistvý text. 

 

Personální kompetence – upevňuje schopnost učit se na základě zkušeností,  

a to jak vlastních, tak vrstevníků, obhajovat své práce, např. grafické projekty, 

prezentace, www stránky, texty atd., a přijímat hodnocení spolužáků  

a vyučujícího. 

 

Komptence řešit problémy – reagovat na měnící se podmínky a rychle  

se orientovat, např. při jiném hardwarovém nastavení, jiné verzi  aplikace, volit 

správné prostředky (vhodné aplikace, typy souborů) a způsoby zpracování při 

řešení komplexních úloh, uplatňovat analytické myšlení při řešení praktických 

úloh a používat efektivní algoritmy. 

 

Kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií 

 ke zvýšení efektivnosti své práce, k lepší organizaci a týmové spolupráci,  

k prezentování výsledků své práce a k rychlé a efektivní komunikaci 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – získávat a orientovat se v informacích  

z oblasti trhu práce. 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti: IKT poskytuje žákům základnu pro získání 

informací potřebných pro rozhodování, posuzování a komunikaci s ostatními 

lidmi. Vztahy v kolektivu a solidaritu posiluje realizací párového vyučování,  

jež vede ke srovnání rozdílných dovedností. Projektový přístup používaný při 

řešení komplexních úloh napomáhá rozvoji samostatnosti, rozhodování a důvěry 

ve vlastní schopnosti. 

 

Člověk a přírodní prostředí:  Žák je seznámen se zdravotními riziky souvisejícími  

s nadměrnou prací u počítače. Je poučen o ekologické likvidaci technických 

prostředků výpočetní techniky, šetří energii používáním úsporných režimů, 

uvědomuje si, že digitalizace dat přispívá k šetření papírem. Důležitá je rovněž 

schopnost vyhledat a uspořádat informace související s životním prostředím. 
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Člověk a svět práce:  Předmět IKT naučí žáky vyhledávat informace o pracovních 

příležitostech, získat informace z úřadů práce, zaregistrovat se u pracovních 

agentur, vytvořit strukturovaný životopis a ke komunikaci využít  síť Internet.  

Žák je  seznámen  s možností zvýšení kvalifikace pomocí e-learningu nebo 

distančního studia. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1.ročník 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- přihlásí se do školní sítě 

- zvolí si bezpečné heslo 

- orientuje se v přístupových právech 

k jednotlivým diskům školní sítě 

- má přehled o vývojových typech 

počítačů 

- vysvětlí základní pojmy HW, SW 

- vysvětlí funkci základních 

komponent počítače 

- připojí běžné periferie k počítači 

- uplatňuje ergonomické a hygienické 

zásady při práci s počítačem 

 

1. Základní informace o 

sítích a prostředí 

- struktura školní sítě 

- přístupová práva, Windows 

- spuštění operačního 

systému a programů, 

- základní možnosti nastavení 

operačního systému 

- práce se soubory 

elektronická pošta 

2. Hardware 

- historie počítačů 

- periférie 

- paměťová média 

- základní jednotka 

- digitální zařízení 

- ergonomie 

IC1 

IC4 

- vysvětlí pojem operační systém 

- rozdělí operační systémy 

- upraví pracovní prostředí operačního 

systému 

- vysvětlí vlastními slovy běžně 

užívané souborové systémy 

- je si vědom omezení spojených 

s ochranou autorských práv 

- navrhne vhodné členění dat na 

discích 

- aplikuje archivaci dat 

3. Operační systémy 

- rozdělení OS 

- struktura OS 

- souborové systémy 

- ochrana datpříkazový řádek 

- viry a antiviry 

- archivace a komprimace 

IC1 

IC2 
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- analyzuje způsob archivace 

- aplikuje bezpečnostní pravidla při 

práci s daty 

- chápe pojem sítě a klasifikuje sítě 

z hlediska propojených počítačů 

- vysvětlí funkci jednotlivých částí sítě 

(síťová karta, kabeláž, aktivní prvky) 

- využívá služeb sítí (e-mail, FTP) 

- aktivně používá poštovního klienta 

- nastaví sdílení složek a tiskáren 

v počítačové síti 

- vysvětlí princip fungování buňkové 

sítě 

mobilních telefonů (GSM) 

4. Počítačové sítě 

- Topologie 

- služby sítí 

- síťový hardware 

- firewall 

- Ethernet 

- připojení sdílených 

prostředků 

- mobilní sítě 

IC4 

- uplatňuje základní typografická a 

estetická pravidla při práci s textem a 

obrázkem 

- popíše a nastaví prostředí textového 

editoru 

- používá vhodné formáty pro uložení 

dokumentu  

- zkopíruje text z jiného dokumentu 

nebo zdroje pomocí schránky 

- vytváří a edituje text 

- mění základní vlastnosti písma, 

vysvětlí dělení písem 

- nastaví formát odstavce 

- aplikuje změnu písma na vybraný 

styl odstavce 

- dodržuje estetická pravidla 

- vysvětlí funkci šablon a stylů 

- navrhne a použije styly a šablony 

- je schopen vložit a editovat objekty 

ze souboru i pomoci schránky 

- mění velikost, umístění i obtékání 

textu u vložených objektů 

- vytváří a upravuje tabulky 

- orientuje se v běžných vestavěných 

nástrojích (pravopis, automatické 

opravy) 

- dokáže vytvořit originální dokument 

dle zadání 

- vysvětlí vlastnosti, výhody a možnosti 

5. Textový editor (Word) 

- MS Word – prostředí, 

typografie (zásady citování z 

použitých zdrojů, zásady 

pořizování textu) 

- prostředí Wordu, práce s 

panely nástrojů  

- práce s dokumentem 

(otevření, uložení, export, 

import) 

- práce s textem – pohyb v 

textu, označování, 

kopírování, přesun 

- způsoby zobrazení, okno 

- formát písma, odstavce 

- tabulátory, odrážky, 

číslování, 

- ohraničení a stínování 

- oddíl, styly, vzhled stránky 

- záhlaví a zápatí, sloupce 

- hledání a záměna 

- vkládání symbolů 

- šablona 

- kreslení ve Wordu, textové 

pole 

- import objektů, editor 

rovnic, WordArt, pravopis 

automatické opravy, 

autotext 

IC2 

IC3 
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použití PDF formátu 

- prohlíží PDF soubor 

- vytvoří PDF soubor 

- tabulka, pole  

- hromadná korespondence 

- vkládání poznámek pod 

čárou, titulku, obsahu, 

hypertextový odkaz 

- tisk 

- práce s PDF souborem. 

- řídí se principy pro vytvoření 

úspěšné prezentace 

- zná programové nástroje pro tvorbu 

prezentace 

- připraví si podklady pro prezentaci 

- vytvoří prezentaci a nastaví její 

vlastnosti 

6. Grafika a prezentace 

(PowerPoint) 

- zásady úspěšné prezentace 

- vkládání tabulek a grafů 

- vkládání zvuků a videa 

- snímky a rozvržení 

- časování 

- import, export do jiných 

formátů 

- animace GIF 

IC3 

- nové technogie a informace v oboru 

IKT    

 IC5 

2.ročník 

- vysvětlí strukturu Internetu a 

paketový princip přenosu dat 

- vysvětlí pojem hypertext, 

- pracuje s prohlížečem webu 

- používá a nastaví domovskou 

stránku, záložky, historii procházení 

- zpracuje informace stažené 

z Internetu (uloží soubor, obrázek, 

části textu) 

- vysvětlí princip fungování 

elektronické pošty, zná princip práce 

klienta elektronické pošty 

- vysvětlí princip používání 

bezpečnostních certifikátů a 

elektronického podpisu 

- vysvětlí nebezpečí hrozící z Internetu 

- respektuje zásady bezpečné práce 

s Internetem 

- orientuje se ve výsledcích 

vyhledávání, ověřuje věrohodnost, 

kvalitu a relevanci získaných 

informací 

1. Internet 

- typy adres 

- paketový přenos dat 

- práce s prohlížečem 

- elektronická pošta 

- sociální sítě 

- použití bezpečnostních 

certifikátu a elektronického 

podpisu 

- ochrana dat (spam, 

sledování odcizení dat a 

odcizení identity) 

IC4 
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- popíše a nastaví prostředí 

tabulkového editoru 

- vysvětlí princip funkce tabulkového 

editoru 

- vysvětlí strukturu tabulky 

- změní celkový vzhled tabulky 

- rozhodne o vhodném formátu buněk 

- mění obsah buňky, kopíruje a 

přesouvá buňkyvkládá vzorce 

odkazující na jiné buňky 

- vyplňuje vzorce do sousedních buněk 

- při tvorbě vzorců používá vestavěné 

funkce 

- vyplňuje číselné řady 

- definuje a používá oblasti 

- vysvětlí a upraví formát jednotlivých 

částí grafu 

- vytváří grafy ze získaných hodnot 

- vysvětlí pojmy pole a záznam 

- seřadí záznamy podle zadaného pole 

- filtruje záznamy podle zadaných 

kritérii 

- vytváří souhrny 

- při zadávání dat používá ověřovací 

pravidlo 

- používá podmíněné formátování 

- aplikuje ochranu dat (zámek buňky, 

listu, sešitu) 

- uloží sešit v jiném formátu než XLS 

- načte tabulku z jiného formátu 

- vytiskne vytvořený soubor 

2. Tabulkový editor (Excel) 

- Excel – prostředí, práce 

s dokumentem 

- buňka – obsah, pohyb po 

buňce 

- formát buňky, zámek 

- oblasti – pojmenování, 

vyplňování 

- práce s listy, sloupci a řádky 

- vzorce – adresa buněk, 

vkládání vzorců 

- funkce – matematické 

- logické funkce 

- statistické funkce 

- časové funkce 

- vyhledávací funkce 

- grafy – typy, použití, 

formátování spojnicového 

grafu 

- formátování sloupcového a 

výsečového grafu 

- databáze – záznam pole, 

filtrování, řazení dat, 

ověření, souhrny 

- kontingenční tabulky, 

ověřovací pravidlo 

- šablony v Excelu 

- import, export tabulek 

- ochrana dokumentu 

- tisk 

IC2 

IC3 

- popíše základní tagy jazyka HTML 

- dokáže zavěsit www stránku na volně 

přístupná místa na Internetu 

3. Tvorba www stránek 

- XHTML, CSS 

- WYSIWYG editory 

- struktura www stránek 

- publikování na Internetu 

IC3 

- vysvětlí základní pojmy počítačové 

grafiky 

- orientuje se v běžných grafických 

programech 

- provádí konverzi mezi formáty 

včetně vhodné komprese 

- prohlíží fotografie uloženy na disku, 

4. Grafika 

- rastrová a vektorová grafika 

- prostředí, panely nástrojů 

pro úpravy 

- úprava fotografie 

- práce s objekty 

 

IC3 
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vyhledává fotografie na Internetu 

- řídí se základními zásadami pro 

úpravu grafiky 

- vysvětlí pojem databáze 

- vkládá do databáze data, prohlíží je a 

upravuje, data třídí a filtruje 

5. Databáze 

- relační databáze, jejich 

využití 

- import, export dat 

IC3 

- nové technogie a informace v oboru 

IKT 

 IC5 

Počet hodin 1. ročník 66  

Počet hodin 2. ročník 66  

Celkový počet hodin 132  
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Č. / název předmětu: 4.3.10  Osobnostní a sociální výchova 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Oblast vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi 

potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout  

a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní 

odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho 

biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, 

pohybové aktivity, stres, jednostranné činnosti a jiné vlivy na zdraví.  Důraz  

se klade na výchovu proti závislostem (na alkohol, tabákové výrobky, hrací 

automaty, internetu aj.), dále na rozpoznání důsledků komerčního vlivu médií na 

zdraví a zaujmutí k této problematice kritického odstupu. Podstatným cílem 

tohoto předmětu je naučit žáky kontrole a ovládání svého jednání a chování. 

Vyučovací předmět OSV je v kompetenci třídních učitelů za podpory metodika 

prevence rizikového chování a výchovného poradce, případně přizvaných 

odborníků na konkrétní problematiku. Jsou zde propojovány cíle různých 

vyučovacíh předmětů s metodami a východisky, která nejvíce vyhovují 

primárnímu cíli  tohoto předmětu – komplexnímu rozvoji osobnosti žáka. 

 

 Charakteristika učiva 

 

V osobnostní a sociální výchově  se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro 

rozvoj pozitivních vlastností osobnosti, především jako člena skupiny. Zaměřuje 

se na komunikaci, pravidla, fungování skupiny, na posilování její soudržnosti 

pozitivním hodnocením druhých.  Žáci jsou vedeni ke spolupráci při řešení 

skupinových cílů, k sebeprosazování a  podpoře komunikačních dovedností. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Výuka je zařazena v intervalu 1x za 14 dní v rozsahu 1 vyučovací hodiny.  

Tato četnost je závsilá na potřebách třídy a jejímu nastavení. Výuku lze sloučit 

v rámci rozvhu do vícehodinových bloků s přihlédnutím k rozvrhu jednotlivých 

tříd. Výuka je vedena třídním učitelem za případné metodické podpory členů 

školního poradenského pracoviště. Aktuální obsah se řídí tématickými okruhy  

s přihlédnutím k aktuálním potřebám třídy. 

Výuka probíhá formou projektového učení, zkušenostní učení, E-U-R učení 

(evokace, uvědomění si významu informací a reflexe). Formou výuky je nejčastěji  

práce v komunitním kruhu, beseda, diskuze. 

  

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení předmětu osobnostní a sociální výchova musíme brát na zřetel 

rozdílné předpoklady žáků. Z těchto důvodů při hodnocení tohoto předmětu 

postupujeme dle kritérií podle následujícího pořadí důležitosti. 

 

 přístup k předmětu a aktivita v rámci hodin 

 stupeň zapojení do skupinových procesů ve třídě 

 zpracování tematizovaného referátu dle zaměření žáka 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Žák uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku. Zdůvodní význam zdravého životního stylu. Dovede 

posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky. Vystupuje v 

souladu se zásadami kultury projevu a chování. Reálně posuzuje své fyzické a 

duševní možnosti a odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých 

situacích. Pečuje o své fyzické a duševní zdraví.  Přispívá k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů. Získává informace z otevřených zdrojů, zejména z internetu. 
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Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti: 

Žáci jsou ve výuce vedeni ke schopnosti morálního úsudku a sebeodpovědnosti, 

díky častým diskusím se učí jednat s lidmi, a díky tomu mohou hodnotit situaci  

a nalézat kompromisy. Při různých aktivitách dochází ke kontaktu s ostatními,  

a tím i k specifickým situacím, v nichž se učí rychle a samostatně jednat. 

 

Člověk a životní prostředí: 

Osobnostně sociální výchova vede k odpovědnosti člověka za uchování životního 

prostředí, k vytváření hodnot a postojů ve vztahu k němu. Přispívá 

k informovanosti v oblasti ekologie člověka (vliv prostředí na lidské zdraví, 

problematika drog, vývoj člověka). Vede k zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví. Učí jednat hospodárně, ekonomicky a efektivně. 

 

Člověk a svět práce:  

Osobnostní a sociální výchova rozvíjí schopnost komunikovat a jednat, učí žáky 

analyzovat a vyhodnocovat situace. Přispívá k zajištění optimálního zdravotního 

stavu a psychického stavu. 

 

Informační a komunikační technologie:   

Využití informací získaných prostřednictvím ICT technologií se žák rozšiřuje 

pojmovovou a znalostní základnu.  Učí se bezpečně a přiměřeně  využívat sociální 

sítě   pro komunikaci s ostatními lidmi. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání: 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezovýc

h témat 

Žák: 

- popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organizmus 

- ve svém životě rozeznává druhy 

stresu  

1. Duševní zdraví a rozvoj 

osobnosti 

- důstojnost a sebeúcta 

- pozitivní hodnocení druhých 

- iniciativa a tvořivost 

 

OD7, OD2, 

OD1 
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- dovede uplatňovat naučené 

modelové postupy  k řešení 

stresových a kofliktních situací 

- spolupracuje při skupinových a 

rozhodovacích procesech v rámci 

třídy 

2. Sociální dovednosti a jejich 

využití v třídním kolektivu 

- Komunikace 

- sociální vztahy 

- empatie 

- asertivita 

OD2, OD1 

- objasní důsledky rizikového 

chování na život jednotlivce, rodin 

a společnosti 

- vysvětlí, jak aktivně chránit svoje 

zdraví proti rizikovým faktorům 

3. Rizikové faktory 

poškozující zdraví 

- návykové látky 

- kouření 

- nedostatek pohybu 

- sociální sítě apod. 

- osobní život a zdraví 

ohrožující situace 

OD1 

- diskutuje a argumentuje o etice 

v partnerských vztazích, o 

vhodných partnerech a 

odpovědném přístupu 

k pohlavnímu životu 

4. Partnerské vztahy a lidská 

sexualita 
OD1, OD3 

- kriticky hodnotí mediální obraz 

krásy lidského těla a komerční 

reklamu 

- dovede posoudit prospěšné 

možnosti kultivace a estetizace 

svého vzhledu 

5. Mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční 

reklama 

OD1-3, 

OD6 

- žák se aktivně zapojuje do přípravy 

třídních projektů  

6. Projektová činnost třídy 

 
OD1, OD3 

Celkový počet hodin  64  

 

Vzhledem k diverzifikaci témat na základě aktuálních potřeb třídy není striktně 

určeno, rozdělení tematických celků do jednotlivých ročníků. Tematické okruhy se 

v jednotlivých ročnících opakují a více prohlubují.  

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

142 

 

 

 

Č. / název předmětu: 4.3.11 Základy ekonomiky 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 2 - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky základními znalostmi pro ekonomické 

chování jak v profesním, tak v osobním životě. Žáci získají předpoklady pro 

rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit v souladu s etikou podnikání. Obsahový 

okruh je v souladu se Stnadardem finanční gramotnosti e verzi schválené v roce 

2017. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo je strukturováno do tematických celků tak, aby žák pochopil ekonomické 

vztahy, pojmy a ekonomické prostředí, ve kterém se bude pohybovat. 

 

Učivo 3. ročníku je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů  

a vztahů v tržní ekonomice. Žáci se seznámí s problematikou peněžních vztahů, 

fungováním finančního trhu, získají poznatky z oblasti bankovnictví. Seznámí se 

s principy fungování národního hospodářství a EU. 

 

 Pojetí výuky - strategie výuky  

 

Ve výuce se uplatňují tyto metody: 
 výklad, heuristická metoda, při které jsou žáci při výuce seznamováni  

s problémovými situacemi z okruhu učiva i životních zkušeností, které se snaží 

pod vedením učitele tvořivě řešit.  

 

V těchto oblastech je využita i týmová spolupráce žáků, kteří jsou tak vedeni  
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ke schopnosti vyvozovat závěry, prezentovat je a umět si je obhájit. 

 
 autodidaktické metody, kdy na základě zadaných referátů se žáci učí zpracovávat 

odborná témata a vhodně je prezentovat. Žáci jsou vedeni k práci s informacemi 

především ekonomické povahy, k jejich výběru, třídění, vyhodnocení a užití, a to i 

za pomoci moderních informačních  

a komunikačních technologií.  

 

Na základě zadaných referátů se žáci učí zpracovávat odborná témata a vhodně je 

prezentovat. 

  
 metoda problémového výkladu, kdy učitel nastolí problém, který postupně řeší a 

odhaluje tak myšlenkové postupy řešení. Žáci kontrolují přesvědčivost a logiku 

tohoto postupu 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni z ústního i písemného projevu.  

Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do 

souvislosti s jinými tématy nebo vyučovanými předměty, logicky myslet a správně 

se vyjadřovat. 

 

  Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Klíčové kompetence: 
 dovednost vnímat jednotlivé tematické okruhy v propojení jako celek 

 komunikativní dovednosti, které se projevují jazykově správným projevem, 

schopnost formulovat své názory, obhájit je a respektovat názory druhých 

 schopnost aplikace nabytých vědomostí v praxi 

 schopnost pracovat v týmu 

 uplatnění ekonomického myšlení i v osobním životě 

 

Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka ekonomiky pomáhá rozvoji sociálních 

a osobnostních kompetencí žáků. Žák chápe ekonomické fungování společnosti. 

Cílem je také uplatňování sociální spravedlnosti a politické morálky. 

 

Člověk a životní prostředí – ekonomika klade velký důraz na propojování 

environmentální výchovy s ekonomickým prostředím. Trvale udržitelný rozvoj je 

cílem, který je důležitý pro ekonomický rozvoj a prosperitu dalších generací. 
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Člověk a svět práce – ekonomika zdůrazňuje význam vzdělání pro život a motivuje 

žáky k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Žáci si uvědomí význam 

pracovní mobility, rekvalifikace, sebevzdělávání a celoživotního učení. 

Informační a komunikační technologie – pro výuku ekonomiky je toto průřezové 

téma zásadní, jeho součástí je práce s moderními ICT, Internetem a odbornou 

ekonomickou literaturou. 

 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

 

- používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

- popíše výrobní faktory, uvede 

příklady 

- na příkladu popíše fungování 

tržního mechanismu 

- vysvětlí pojem nabídka a poptávka 

a umí je graficky znázornit 

- posoudí vliv ceny na poptávku a 

nabídku 

- vyjádří formou grafu určení 

rovnovážné ceny 

- stanoví cenu jako součást 

nákladů, zisku a DPH 

- rozliší formy konkurence a popíše 

je 

- vysvětlí podstatu inflace a její 

důsledky na finanční situaci 

obyvatel 

- na příkladu ukáže, jak čelit jejím 

důsledkům 

- vysvětlí úlohu státního rozpočtu 

v národním hospodářství 

1. Podstata fungování tržní 

ekonomiky 

- předmět a členění ekonomie 

- základní ekonomické otázky 

a ekonomické systémy 

- potřeby, statky, služby, 

spotřeba, životní úroveň 

- výroba, výrobní faktory, 

hospodářský proces 

- trh, tržní subjekty, trh zboží 

a služeb, konkurence 

- nabídka a poptávka, tržní 

rovnováha, tržní cena 

- makroekonomické ukazatele 

- rubý domácí produkt, 

inflace, nezaměstnanost, 

obchodní bilance 

- státní rozpočet 

 

 

 

 

ČP 9 

 

ČP 1 

 

ČP 1 

 

ČP 1 

 

ČP 2 

 

ČP 2 
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- charakterizuje finanční trh a jeho 

jednotlivé subjekty 

- charakterizuje peníze a jednotlivé 

cenné papíry 

- přiřadí jednotlivé druhy cenných 

papírů k typům finančního trhu 

- popíše funkce obchodních bank 

- používá nejběžnější platební 

nástroje 

- smění peníze podle kurzovního 

lístku 

- vysvětlí způsoby stanovení 

úrokových sazeb a rozdíl mezi 

úrokovou sazbou a RPSN 

- aplikuje znalosti při výběru 

nejvhodnějšího druhu vkladu a 

úvěru 

- rozliší pravidelné a nepravidelné 

příjmy a výdaje a na základě toho 

sestaví rozpočet domácnosti 

- navrhne způsoby, jak využít volné 

finanční prostředky a vybere 

nejvýhodnější finanční produkt 

pro jejich investování 

- zdůvodní a posoudí způsoby 

zajištění úvěru a vysvětlí, jak se 

vyvarovat předlužení a jaké jsou 

jeho důsledky, a jak řešit tíživou 

finanční situaci 

- dovede posoudit služby nabízené 

peněžními ústavy a jinými 

subjekty a jejich možná rizika 

2. Finanční vzdělávání 

- peníze v tržní ekonomice, 

vývoj směny, formy peněz 

- finanční trh, struktura 

finančního trhu 

- cenné papíry 

- bankovnictví, struktura 

bankovních služeb 

- funkce centrální banky a 

obchodních bank 

- založení a vedení běžného 

účtu 

- vkladové služby 

- platební styk hotovostní a 

bezhotovostní 

- devizové služby, směna 

peněz podle kurzu 

- úvěry, úroková míra, RPSN 

- rozpočet domácnosti, 

rozhodování o majetku a 

finančních záležitostech 

jedince a rodiny, řešení 

krizových finančních situací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČP2 

 

 

 

 

 

ČP1 

ČP9 

 

 

 

 

 

ČP1 

 

 

- charakterizuje jednotlivé daně a 

vysvětlí jejich význam pro stát 

- provede jednoduchý výpočet daní 

- vyhotoví daňové přiznání 

- orientuje se v zákonné úpravě 

mezd a mzdových výpočtů a 

daňových odvodů 

- orientuje se v problematice 

výpočtu sociálního a zdravotního 

3. Daně a mzdy 

- daňová soustava, přímé a 

nepřímé daně 

- základní daňové pojmy a 

daňová evidence 

- zákonné a komerční 

pojištění 

- systém sociálního a 

zdravotního zabezpečení 

- mzdová soustava, mzdové 

 

ČP9 

ČP6 

ČP6 

ČP6 

 

ČP6 
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pojištění 

- provede jednoduchý výpočet 

zdravotního a sociálního pojištění 

předpisy 

- výpočet mzdy a jeji složky 

 

- orientuje se v soustavě daní, 

v registraci k daním 

- dovede vyhotovit daňové přiznání 

- rozliší princip přímých a 

nepřímých daní 

- vede daňovou evidenci pro plátce 

i neplátce DPH 

- orientuje se v produktech 

pojišťovacího trhu, vybere 

nejvýhodnější pojistný produkt a 

ohledem na své potřeby 

 

 

 

ČP3 

ČP3 

 

ČP4 

ČP7 

Celkový počet hodin  64  
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Č. / název předmětu: 4.3.12 Ekonomika podniku 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - - 3 3 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky základními znalostmi pro ekonomické 

chování jak v profesním, tak v osobním životě. Žáci získají předpoklady  

pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit v souladu s etikou podnikání. 

Obsahový okruh je v souladu se Standardem finanční gramotnosti e verzi 

schválené v roce 2017. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo je strukturováno do tematických celků tak, aby žák pochopil ekonomické 

vztahy, pojmy a ekonomické prostředí, ve kterém se bude pohybovat. 

 

Učivo 4. ročníku směřuje k orientaci žáků v oblasti  právní úpravy podnikání, 

marketingu a managementu. Žáci získají poznatky v oblasti založení podniku, jeho 

vybavení majetkem a  pracovními silami. Žáci se naučí využívat těchto poznatků 

při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní a posoudit efektivnost 

podnikových činností. 

Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru  

a k uplatnění na trhu práce. 

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

148 

 

 

 Pojetí výuky - strategie výuky  

 

Ve výuce se uplatňují tyto metody: 
slovní výklad učitele  

heuristická metoda, při které jsou žáci při výuce seznamováni  s problémovými 

situacemi z okruhu učiva i životních zkušeností, které se snaží pod vedením učitele 

tvořivě řešit.  

 

V těchto oblastech je využita i týmová spolupráce žáků, kteří jsou tak vedeni ke 

schopnosti vyvozovat závěry, prezentovat je a umět si je obhájit. 

 

autodidaktické metody, kdy na základě zadaných referátů se žáci učí zpracovávat 

odborná témata a vhodně je prezentovat. Žáci jsou vedeni k práci s informacemi 

především ekonomické povahy, k jejich výběru, třídění, vyhodnocení a užití, a to i 

za pomoci moderních informačních a komunikačních technologií.  

 

Na základě zadaných referátů se žáci učí zpracovávat odborná témata a vhodně je 

prezentovat. 

  
 metoda problémového výkladu, kdy učitel nastolí problém, který postupně řeší a 

odhaluje tak myšlenkové postupy řešení. Žáci kontrolují přesvědčivost a logiku tohoto 

postupu 

  

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni z ústního i písemného projevu.  

Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do 

souvislosti s jinými tématy nebo vyučovanými předměty, logicky myslet a správně 

se vyjadřovat. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Klíčové kompetence: 
 dovednost vnímat jednotlivé tematické okruhy v propojení jako celek 

 komunikativní dovednosti, které se projevují jazykově správným projevem, schopnost 

formulovat své názory, obhájit je a respektovat názory druhých 

 schopnost aplikace nabytých vědomostí v praxi 

 schopnost pracovat v týmu 

 uplatnění ekonomického myšlení i v osobním životě. 
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Průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti – výuka ekonomiky pomáhá rozvoji sociálních  

a osobnostních kompetencí žáků. Žák chápe ekonomické fungování společnosti. 

Cílem je také uplatňování sociální spravedlnosti a politické morálky. 

 

Člověk a životní prostředí – ekonomika klade velký důraz na propojování 

environmentální výchovy s ekonomickým prostředím. Trvale udržitelný rozvoj je 

cílem, který je důležitý pro ekonomický rozvoj a prosperitu dalších generací. 

 

Člověk a svět práce – ekonomika zdůrazňuje význam vzdělání pro život a motivuje 

žáky k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. Žáci si uvědomí význam 

pracovní mobility, rekvalifikace, sebevzdělávání a celoživotního učení. 

 

Informační a komunikační technologie – pro výuku ekonomiky je toto průřezové 

téma zásadní, jeho součástí je práce s moderními ICT, Internetem a odbornou 

ekonomickou literaturou. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

(Kód PT – zařazení průřezových témat a podtémat k učivu)  

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- rozlišuje různé formy podnikání a 

vysvětlí jejich hlavní znaky 

- na příkladu popíše základní 

povinnosti a práva podnikatele 

vůči státu 

- posoudí vhodné formy podnikání 

pro obor a dovede charakterizovat 

jejich základní znaky 

- orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede 

charakterizovat jejich základní 

znaky 

- orientuje se ve způsobech 

ukončení podnikání 

- orientuje se v právních normách 

Podnikání 

1. Právní úprava podnikání 

- podnikání, podnikatelský 

subjekt, rizika podnikání 

- podnikání podle 

živnostenského zákona 

- podnikání podle zákona o 

korporacích 

- vznik a zánik podniku 

- právní formy podnikání 

- práva spotřebitele, 

obchodní podmínky 

 

 

 

 

 

 

ČP7 

 

ČP7 

ČP7 

ČP7 

ČP7 

ČP7 

ČP7 
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upravujících podnikání 

- orientuje se v obchodním rejstříku 

 

 

 

- na příkladu vysvětlí základní 

povinnosti podnikatele vůči státu 

- vytvoří jednoduchý  podnikatelský 

záměr a zakladatelský rozpočet 

- charakterizuje základní finanční 

nástroje a operace  podniku 

- stanoví cenu jako součást nákladů, 

zisku, DPH a vysvětlí, jak se liší 

cena podle zákazníků, místa a 

období 

- porovná různé způsoby 

financování investic 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů 

- vypočítá výsledek hospodaření 

- vysvětlí zásady daňové eveidenc- 

vyhotoví daňové přiznání daně 

z příjmů fyzických osob 

 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

- orientuje se v účetní evidenci  

majetku 

- popíše vznik a zánik pracovního 

poměru 

- porovná pracovní poměr, dohodu 

o pracovní činnosti a dohodu o 

provedení práce 

- popíše, co má obsahovat pracovní 

smlouvy a vysvětlí práva a 

povinnosti zaměstnance 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědností za 

škody ze strany zaměstnance a 

zaměstnavatele 

 

 

 

2. Podnikové činnosti 

- podnik jako hospodářský 

systém 

- okolí podniku, vnější vztahy 

subjektů 

- vstupy a výstupy podniku 

- podnikatelský záměr, 

zakladatelský rozpočet 

- finanční řízení podniku, 

formy, zdroje, peněžní  

toky, náklady, výnosy, zisk 

- daňové odvody v podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Výrobní zdroje podniku 

- struktura výrobních zdrojů 

podniku (majetek podniku, 

lidské zdroje) 

- dlouhodobý majetek 

- oběžný majetek 

- zásobování podniku, 

logistika 

- lidské zdroje, personalistika 

v podniku 

- pracovně právní vztahy 

v podnikání 

- druhy škod a možnosti 

předcházení škodám, 

odpovědnost zaměstnance 

a zaměstnavatele 

 

- na příkladu ukáže použití nástrojů 

marketingu v oboru 

4. Marketing 

- odstata marketingu, 

marketingová strategie 

 

ČP7 

ČP7 
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- zpracuje jednoduchý průzkum 

trhu 

- rozpozná běžné cenové  triky a 

klamavé nabídky 

- průzkum trhu 

- marketingový mix (výrobek, 

cena, propagace, 

distribuce) 

- charakterizuje části procesu řízení 

a jejich funkci 

- vysvětlí tři úrovně managementu 

- popíše základní zásady řízení 

- zhodnotí využití motivačních 

nástrojů v oboru 

5. Management podniku 

- organizace řízení podniku 

- manažer, styl řízení 

- fáze procesu řízení 

 

 

ČP2 

ČP1 

ČP1 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů 

- řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

- řeší jednoduché kalkulace ceny 

- posoudí efektivnost  činností 

podniku 

 

 

 

ČP7 

Celkový počet hodin   90 
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Č./ název předmětu: 4.3.13 Biologické základy zahradnické výroby 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 1 - - - 1 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu je učit žáky využívat poznatků a dovedností v souladu 

s přírodovědnými, fyzikálními, technickými a praktickými znalostmi.  

Vyučovací předmět vytváří základ znalostí žáka pro ostatní odborné zahradnické 

předměty s biologickým zaměřením. 

Žáci se prakticky seznámí s procesy probíhajícími v rostlinném těle a akceptují 

význam složitých chemických sloučenin pro živou a neživou přírodu. Žáci 

porozumí základním fyziologickým procesům v rostlině. 

Žáci se naučí:   
 pozorovat, popsat a vysvětlit jevy v živé a neživé přírodě 

 komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace, zaujímat k nim stanovisko, 

skloubit je s praxí 

 získat pozitivní postoj k přírodě a ekologii 

 motivovat k celoživotnímu vzdělávání v oblasti zahradnictví 

       

                  

 Charakteristika učiva 

 

Učivo syntetizuje teoretické poznatky o vzájemných vztazích jednotlivých složek 

přírody, jejichž pochopení je nezbytné pro praktické vytváření předpokladů 

optimálního růstu a vývoje rostlin.  

Výuka předmětu je praktická a doplňuje teoretické poznatky ze předmětu Základy 

zahradnictví. Skloubením teorie a cvičení pochopí žáci souvislosti působení 

jednotlivých činitelů na růst a vývoj rostlin, základní způsoby úpravy prostředí při 

pěstování kulturních rostlin. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 
 metoda praktickéh cvičení v laboratoři 

 metoda praktického cvičení v terénu 

 práce se zdroji informací, exkurze 

 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků je v souladu s klasifikačním řádem školy. Zvládnutí učiva  

se posouzuje hodnocením práce žáků ve cvičeních a kvalitou vypracovaných 

protokolů. Je poskytován prostor pro sebehodnocení. Jednotlivá hodnocení  

se provádějí klasickou stupnicí 1-5. Při hodnocení je také kladen důraz na 

schopnost aplikovat poznatky a vědomosti do praxe. Výsledná známka je 

kombinací výše uvedeného. 

 

Při hodnocení klademe důraz zvláště: 

 na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky v praxi 

 na samostatnosti žáků při práci s informační technikou 

 na schopnosti žáků navrhnout vhodné pěstitelské postupy 

 dokázat sami provést zadané úkoly 

 na zájem žáků o zahradnický obor ve vztahu k přírodě 

  

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 ovládat různé techniky učení 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět vyhledávat  

a zpracovávat informace 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky 

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru zahradnictví 

 

Kompetence k řešení problémů  
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 porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu  

a navrhnout způsoby řešení 

 při řešení úkolů používat různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace 

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

využívat zkušeností a vědomostí nabytých v ostatních předmětech 

 

Komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky a názory souvisle a srozumitelně v ústním 

 i písemném projevu 

 vyjadřovat se přiměřeně k dané tématice 

 dokázat diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje  

 

Matematické kompetence 

 správně používat běžné jednotky 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

 

Personální a sociální kompetence 

 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraven řešit své 

sociální a ekonomické záležitosti 

 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 

svého jednání a chování v různých situacích 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních  

a komunikačních technologií 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

Odborné kompetence 
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 umět pracovat s mikroskopem a binokulární lupou, připravit vzorek pro 

práci s mikroskopem 

 zná princip kořenové mykorhizy  

 znát mikroskopické části rostlin 

 umět založit herbář 

 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí  

 pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka 

Člověk a svět práce 

 osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, 

uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám 

 reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění 

 

Iinformační a komunikační technologie 

 zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředků IKT 

v běžném každodenním životě  

 dosažení připravenosti žáků využít tyto prostředky v oboru a při výkonu 

povolání 

 

Mezipředmětové vztahy 

 využívat získané obecné poznatky v dalších odborných předmětech 

v oboru zahradnictví a ekologie 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák 

- pracuje s botanickou lupou a 

rámcově uvede vybrané 

morfologické znaky u vybraných 

taxonů rostlin 

- zná základní postupy při přípravě 

biologického mikroskopického 

preparátu  

- ovládá práci s binokulární lupou, 

mikroskopem 

- rozpozná ovládací prvky světelného 

mikroskopu  

- orientuje se v postupech detekce 

mykorhizní inokulace na 

kořenovém systému rostliny 

- rozlišuje základní morfologické 

znaky stonku a kořene 

jednoděložných, dvouděložných, 

nahosemenných a krytosemenných  

- určuje pletiva a orgány rostlin a 

chápe jiejich význam pro život 

mnohobuněčných organismů 

- popíše morfologii rostlinné buňky a 

vysvětlí fyziologické pochody, které 

v ní probíhají 

- pojedná o adaptacích částí rostlin 

jako odpovědí na podmínky 

stanoviště 

- vysvětlí ekologický význam 

zásobních látek a dalších 

metabolitů rostlin. Umí pojednat o 

způsobech jejich extrakce 

- dokáže založit herbář v souladu 

náležitostí botanických  

1. Pozorování důležitých 

botanických znaků 

vybraných taxonů rostlin 

(ouška, jazýčky, řezy listem, 

chmýr, indumentum) 

 

2. Práce s binokulární lupou, 

mikroskopem  

- pozorování houbového 

patogenu na rostlině – typy 

plodnic, typy spor 

- mykorhiza endotrofní, 

ektotrofní 

3. Mikroskopické znaky  

- (stonek, list, plody) rostlin 

nahosemenných, 

krytosemenných, 

jednoděložných, 

dvouděložných 

- Adaptace rostlin – listů, 

stonku, kořenů.  

- heterofylie, aerenchym, 

trichomy, postavení a tvar 

listů, kutikula 

4. Zásobní látky rostlin  

- eterické oleje, barviva 

(základní chemické skupiny) 

- extrakce (metody extrakce 

éterických olejů)  

- detekce škrobu 

 
5. Tvorba vzorové herbářové 

položky 

 

 

Počet hodin 64  
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Č./ název předmětu: 4.3.14  Chemické základy zahradnické výroby 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 1 - - - 1 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu je učit žáky využívat poznatků a dovedností v souladu 

s přírodovědnými, fyzikálními, technickými a praktickými znalostmi.  

Vyučovací předmět vytváří základ znalostí žáka pro ostatní odborné zahradnické 

předměty. Žáci se teoreticky seznámí s procesy probíhajícími v rostlinném těle a 

akceptují význam složitých chemických sloučenin pro živou a neživou přírodu. Žák  

porozumí základním fyziologickým procesům v rostlině a to především z pohledu 

chemických sloučenin a procesů. 

Žáci se naučí:   
 pozorovat, popsat a vysvětlit jevy v živé a neživé přírodě 

 porozumnět chemickým procesům v rosltině 

 komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace, zaujímat k nim stanovisko, 

skloubit je s praxí 

 získat pozitivní postoj k přírodě a ekologii 

 motivovat k celoživotnímu vzdělávání v oblasti zahradnictví 

                        

 Charakteristika učiva 

 

Syntetizuje teoretické poznatky o vzájemných vztazích jednotlivých složek přírody, 

jejichž pochopení je nezbytné pro praktické vytváření předpokladů optimálního 

růstu a vývoje rostlin.  

Výuka předmětu je praktická a doplňuje teoretické poznatky ze předmětu Základy 

zahradnictví. Skloubením teorie a cvičení pochopí žáci souvislosti působení 

jednotlivých činitelů na růst a vývoj rostlin, základní způsoby úpravy prostředí při 

pěstování kulturních rostlin. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 
 metoda praktického cvičení v laboratoři 

 metoda praktického cvičení v terénu 

 práce se zdroji informací, exkurze 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků je v souladu s klasifikačním řádem školy. Zvládnutí učiva se 

posouzuje hodnocením práce žáků ve cvičeních a kvalitou vypracovaných 

protokolů. Je poskytován prostor pro sebehodnocení. Jednotlivá hodnocení se 

provádějí klasickou stupnicí 1-5. Při hodnocení je také kladen důraz na schopnost 

aplikovat poznatky a vědomosti do praxe. Výsledná známka je kombinací výše 

uvedeného. 

Při hodnocení klademe důraz zvláště: 

 na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky v praxi, 

 na samostatnosti žáků při práci s informační technikou 

 na schopnosti žáků navrhnout vhodné pěstitelské postupy 

 dokázat sami provést zadané úkoly 

 na zájem žáků o zahradnický obor ve vztahu k přírodě 

  

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

 ovládat různé techniky učení, 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět vyhledávat a 

zpracovávat informace, 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky, 

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru zahradnictví 

 

Kompetence k řešení problémů  

 porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu a 

navrhnout způsoby řešení, 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

159 

 

 

 při řešení úkolů používat různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace, 

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

využívat zkušeností a vědomostí nabytých v ostatních předmětech, 

 

Komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky a názory souvisle a srozumitelně v ústním i 

písemném projevu 

 vyjadřovat se přiměřeně k dané tématice 

 dokázat diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje  

 

Matematické kompetence 

 správně používat běžné jednotky 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

 

Personální a sociální kompetence 

 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraven řešit své 

sociální a ekonomické záležitosti 

 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 

svého jednání a chování v různých situacích 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 
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Odborné kompetence 

 umět připravit jednoduchý chemický pokus a zrealizovat ho 

 zná princip kořenové mykorhizy z chemického hlediska 

 zná biogenní prvky a rozumí jejich významu 

 

Průřezová témata 

člověk a životní prostředí  

 pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka 

 

člověk a svět práce 

 osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, 

uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám, 

 reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění 

 

informační a komunikační technologie 

 zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředků IKT 

v běžném každodenním životě  

 dosažení připravenosti žáků využít tyto prostředky v oboru a při výkonu 

povolání 

 

Mezipředmětové vztahy 

 využívat získané obecné poznatky v dalších odborných předmětech 

v oboru zahradnictví a ekologie 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- zná zásady bezpečnosti práce 

v chemické laboratoři a řídí se jimi, 

používá ochranné pomůcky 

- správně manipuluje s chemickými 

látkami 

- ví, jak se zachovat v případě úrazu 

- pozná a pojmenuje laboratorní 

nádobí a pomůcky 

- umí odměřit požadovaný objem 

kapaliny 

- rozliší pojmy brutto, netto a tara, 

dokáže navážit přesnou hmotnost na 

laboratorních vahách 

- bezpečně pracuje s plynovým 

kahanem 

- se seznámí s pojmy rozpustnost a 

nerozpustnost pevných látek a 

pomocí rozdílné rozpustnosti dokáže 

oddělit nečistoty ze směsi 

- zvládá techniku filtrace 

- rozliší pojmy teoretický a skutečný 

výtěžek 

- umí vypočítat výtěžnost reakce 

- zvládá žíhání nad plamenem 

- umí vypočítat obsah krystalové vody 

v hydrátu soli 

- vyjmenuje několik běžných hydrátů 

solí a jejich použití v praxi 

- vysvětlí pojmy oxidace a redukce 

- vyčíslí rovnici chemické reakce 

- určí redukční a oxidační činidlo 

v reakci 

- vysvětlí pojem pH, kyselina, zásada, 

acidobazická reakce 

- používá k  určení pH roztoku indikační 

6. Bezpečnost práce 

v chemické laboratoři 

- ochrana zdraví a první 

pomoc, zásady manipulace 

a nakládání s chemickými 

látkami 

 

7. Laboratorní pomůcky 

- vážení, odměřování, práce 

s plynovým kahanem 

 

 

 

 

8. Filtrace a krystalizace 

-  separace nerozpustných 

nečistot z rozpustné látky 

 

 

9. Gravimetrie, srážecí 

reakce 

 

 

10. Stanovení krystalové 

vody v hydrátech solí 

 

 

11. Oxidačně-redukční 

vlastnosti látek 

- oxidačně-redukční 

vlastnosti peroxidu vodíku 

- redukční vlastnosti 

monosacharidů 

 

12. Acidobazické indikátory 

- vlastnosti acidobazických 

indikátorů 

Člověk  

a životní 

prostředí: 

současné 

problémy 

rozvoje  

a vztahy 

člověka 

k prostřed

í: 

ohrožová

ní 

životního 

prostředí 

produkcí 

odpadů, 

kontamin

ace 

ovzduší  

a 

zemědělsk

é půdy 
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papírky a pH metr 

- zná alespoň dva chemické 

acidobazické indikátory a jejich 

vlastnosti a použití 

- izoluje přírodní barviva z rostlinného 

materiálu 

- umí využít acidobazických vlastností 

antokyanů k  určení pH 

- vyjmenuje některé rostliny obsahující 

antokyany 

- prokáže pomocí jednoduché metody 

přítomnost uhličitanů v různých 

materiálech je seznámen s chemickým 

složením některých materiálů, se 

kterými se běžně setkává 

v praktickém životě 

- zná význam rozpustných uhličitanů a 

hydrogenuhličitanů v udržování 

stabilního pH v životním prostředí a 

organismech 

- orientuje se v problematice zvyšování 

obsahu oxidu uhličitého v ovzduší, 

globálních ekologických dopadů a 

způsobů eliminace 

- zná adsorpční a redukční vlastnosti 

uhlíku a jejich využití v praxi 

- rozliší pojmy vápenec, vápno, hašené 

vápno, určí chemické složení těchto 

materiálů a pH 

- připraví vápenné mléko a vápennou 

vodu 

- zná úlohu uhlíku a vápníku jako 

biogenních prvků 

- posoudí úlohu mědi jako biogenního 

prvku a zároveň i její negativní vliv na 

živé organismy 

- zná použití sloučenin mědi jako 

součástí fungicidních a algicidních 

přípravků 

- vypočítá hmotnostní zlomek látky ve 

směsi 

- vypočítá hmotnostní a látkovou 

koncentraci 

- příprava acidobazického 

indikátoru z přírodního 

rostlinného zdroje 

 

 

13. Anorganické sloučeniny 

- ověření přítomnosti 

uhličitanů v různých 

materiálech 

- uhlík a vápník a jejich 

vlastnosti 

- měď a její sloučeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Příprava a ředění 

roztoků 

- výpočty hmotnostního 

zlomku a koncentrace 

- navážky a objemy 

- odměřování roztoků 
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- určí správnou navážku a objem pro 

přípravu roztoku o požadované 

koncentraci 

- vypočítá odměrné množství 

koncentrovaného roztoku pro 

požadované ředění 

- vše umí prakticky použít 

- odebere vzorek půdy podle pravidel 

vzorkování 

- stanoví vážkově měrnou hmotnost 

vzorku půdy 

- rozlišuje pojmy aktivní a výměnná 

půdní kyselost a umí je stanovit 

pomocí indikátorového papírku a pH 

metru 

- chápe potřebu a účinky vápnění 

kyselých půd 

- stanoví titračně a pomocí přepočtu 

množství vápenatého přípravku 

potřebného pro požadovanou úpravu 

pH půdy 

- vysvětlí pojem chromatografická 

separace, stacionární a mobilní fáze, 

polarita látek 

- separuje syntetické pigmenty a 

přírodní barviva v extraktech rostlin 

pomocí papírové chromatografie 

- podle způsobu separace dvěma 

odlišně polárními mobilními fázemi 

dokáže posoudit polaritu a případně 

rozpustnost různých přírodních barviv 

 

15. Půda 

- měrná hmotnost půdy 

- pH půdy 

- vápnění půdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Chromatografie 

- tenkovrstvá 

chromatografie 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový počet hodin 64  
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Č./ název předmětu: 4.3.15 Základy zahradnictví 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 4 - - - 4 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu je učit žáky využívat poznatků a dovedností v souladu 

s přírodovědnými, fyzikálními, technickými a praktickými znalostmi.  

Vyučovací předmět vytváří základ znalostí žáka pro ostatní odborné zahradnické 

předměty. 

Žáci se teoreticky seznámí s procesy probíhajícími v rostlinném těle a akceptují 

význam složitých chemických sloučenin pro živou a neživou přírodu. Žák  

porozumí základním fyziologickým procesům v rostlině. 

Žák se naučí: - pozorovat, popsat a vysvětlit jevy v živé a neživé přírodě, 

- komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace, zaujímat k nim stanovisko, 

skloubit je s praxí,získat pozitivní postoj k přírodě a ekologii, 

motivovat k celoživotnímu vzdělávání v oblasti zahradnictví 

                        

 Charakteristika učiva 

 

Syntetizuje teoretické poznatky o vzájemných vztazích jednotlivých složek přírody, 

jejichž pochopení je nezbytné pro praktické vytváření předpokladů optimálního 

růstu a vývoje rostlin.  

Výuka předmětu základy zahradnictví je  teoretická. Ve cvičeních se prohlubují  

a procvičují teoretické poznatky z výuky. Skloubením  teorie a cvičení pochopí žáci 

souvislosti působení jednotlivých činitelů na růst a vývoj rostlin, základní způsoby 

úpravy prostředí při pěstování kulturních rostlin. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 
 metoda projektového vyučování 

 využití motivačních činitelů,  

 metody činnostně zaměřené na praxi a praktická cvičení, 

 frontální výuka, 

 práce se zdroji informací, exkurze 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků je  v souladu s klasifikačním řádem školy. Zvládnutí učiva  se 

prověřuje ústním zkoušením a opakovacími písemnými pracemi  a testy. Součástí 

hodnocení ústního zkoušení je i celkový odborný projev a aktivní přístup při 

vyučování. Dále jsou hodnoceny i referáty k daným tématům. Je poskytován 

prostor pro sebehodnocení. Jednotlivá hodnocení se provádějí klasickou stupnicí 

1-5. V hodnocení  některých písemných zkoušek se uplatňuje bodovací systém.  

Při hodnocení je také kladen důraz na schopnost aplikovat poznatky a vědomosti 

do praxe. Výsledná známka je kombinací výše uvedeného. 

Při hodnocení klademe důraz zvláště: 

 na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky v praxi, 

 na samostatnosti žáků při práci s informační technikou 

 na schopnosti žáků navrhnout vhodné pěstitelské postupy 

 dokázat sami provést ošetření půdy, porostu (příprava půdy, přihnojení, 

zálivka, okopávka atd..) 

 na zájem žáků o zahradnický obor ve vztahu k přírodě 

  

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

 ovládat různé techniky učení, 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět vyhledávat  

a zpracovávat informace, 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky, 
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 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru zahradnictví 

Kompetence k řešení problémů  

 porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu  

a navrhnout způsoby řešení, 

 při řešení úkolů používat různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace, 

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

využívat zkušeností a vědomostí nabytých v ostatních předmětech, 

Komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky a názory souvisle a srozumitelně v ústním  

i písemném projevu, 

 vyjadřovat se přiměřeně k dané tématice, 

 dokázat diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje  

Matematické kompetence 

 správně používat běžné jednotky, 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

Personální a sociální kompetence 

 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 

 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraven řešit své 

sociální a ekonomické záležitosti 

 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 

svého jednání a chování v různých situacích 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

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

 uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních  

a komunikačních technologií 
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 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

Odborné kompetence 

 vyhodnocovat meteorologické údaje a využívat je k efektivnímu řízení 

zahradnické výroby 

 umět upravovat prostředí rostlin. Obdělávání půdy, zvyšování její 

úrodnosti a úprava vodního a vzdušného režimu 

 používat hnojiva, znát jejich vliv na půdu, rostliny a životní prostředí 

 

Průřezová témata 

Člověk a životní prostředí  

 pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka 

Člověk a svět práce 

 osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, 

uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám, 

 reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění 

Informační a komunikační technologie 

 zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředků IKT 

v běžném každodenním životě  

 dosažení připravenosti žáků využít tyto prostředky v oboru a při výkonu 

povolání 

 

Mezipředmětové vztahy 

 využívat získané obecné poznatky v dalších odborných předmětech 

v oboru zahradnictví a ekologie 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák:    

- zjišťuje a vyhodnocuje základní 

meteorologické a klimatické 

ukazatele 

- na základě klimatických veličin volí 

odpovídající pěstitelské podmínky 

v zahradnictví 

- zná podnební pásma a vegetační 

oblasti ve světě, Evropě a ČR 

- vysvětlí mikroklima a fenologické 

fáze 

1. Složky životního prostředí 

- povětrnostní činitelé – světlo, 

teplo, vzduch, voda 

- klimatičtí činitelé 

 

- posuzuje kvalitu půdy z hlediska 

zahradnické výroby, - zjišťuje složení 

a vlastnosti půdy 

- charakterizuje fyzikální, chemické a 

biologické vlastnosti  půdy a 

posuzuje jejich vliv při pěstování 

rostlin 

- chápe význam humusu v půdě 

- zná základní půdní typy a druhy 

- vyhodnocuje kvalitu zemin a 

substrátu zná zásady a význam 

desinfekce půdy 

- charakterizuje chemické vlastnosti 

půdy 

- rozumí pojmu organominerální 

sorpční komplex z hlediska potřeby 

půdní úrodnosti a výživy rostlin 

2. Půda 

- vznik půdy 

- složení a vlastnosti půdy, její 

ochrana 

 

 

 

- zahradnické půdy, zeminy a 

substráty, jejich příprava a 

dezinfekce 

- chemie půdy 

 

- akceptuje význam organických a 

anorganických sloučenin pro živou a 

neživou přírodu a rozumí koloběhu 

živin v přírodě 

- rozumí biochemickým procesům 

probíhajícím v půdě a v rostlinách a 

aplikuje je v rámci hnojení rostlin 

- zná vliv jednotlivých živin pro růst a 

vývoj rostlin 

3. Výživa a hnojení 

- funkce a koloběh živin 

 

 

- výživa rostlin, plány hnojení 
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- využívá znalostí z chemie a biologie 

o složení rostlinného těla a významu 

prvků pro výživu 

- umí vysvětlit pojem půdní únava, 

navrhuje opatření pro omezení 

půdní únavy 

- charakterizuje nejpoužívanější 

organická a průmyslová hnojiva 

- ovládá způsoby hnojení a 

přihnojování hnojivy 

 

 

 

 

 

 

- průmyslová  a organická 

hnojiva 

- akceptuje základní fyziologické  

zákonitosti významu vody v rostlině 

- umí vysvětlit přímé a nepřímé 

působení vody na rostlinu 

- efektivně dokáže využívat 

hydroponické pěstování rostlin 

4. Voda 

- voda v rostlině 

 

 

- hydroponie 

 

- definuje význam základní a 

předseťové přípravy půdy 

- vyhodnocuje kvalitu přípravy půdy 

- akceptuje zásady správného střídání 

plodin 

- dokáže navrhnout osevní postupy a 

osevní sledy 

- rozumí základní terminologii řazení 

kulturních plodin z hlediska 

úrodnosti půdy 

- dokáže vyhodnotit podmínky pro 

pěstování jednotlivých druhů 

zahradnických rostlin tak, aby byly 

pro podnik ekonomicky a ekologicky 

výhodné 

5. Zemědělská činnost 

- soustava základní a 

předseťové  přípravy půdy 

- pravidelná úprava půdního 

prostředí pro kulturní 

rostliny 

- střídání plodin 

- výběr stanoviště 

ČŽ2 

Celkový počet hodin 165  
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Č. / název předmětu: 4.3.16 Ekologie a životní prostředí 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - - 1 1 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Předmět Ekologie a životní prostředí umožňuje integraci dílčích poznatků 

z ostatních předmětů a jejich další doplnění, nalezení vzájemných vztahů 

k pochopení ekologických problémů a problémů spojených s poškozováním 

životního prostředí.  

Na základě těchto poznatků je student veden k uvědomění si vlastní 

odpovědnosti za kvalitu životního prostředí a  aktivnímu přístupu při ochraně  

a tvorbě životního prostředí. 

Předmět umožňuje komplexní pohled na udržitelnost rozvoje v občanském životě 

a v zahradnickém oboru. 

 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo předmětu Ekologie a životní prostředí zahrnuje některé části z Biologického 

a ekologického vzdělávání. Jedná se o kapitolu 2. Ekologie a kapitolu 3. Člověk  

a životní prostředí, kromě tématu Globální problémy, které je probíráno 

v předmětu Výchova k občanství. Učivo tak navazuje a doplňuje předchozí 

poznatky a pomáhá nalézt vzájemné souvislosti. 

 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Při probírání nového učiva je jako základní volena metoda výkladu. Tato metoda 

bude kombinována s metodami diskuse a besedy, zvláště u témat, které přispívají 
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k formování názorů a postojů studentů. 

Velký důraz bude kladen také na samostatnost žáků, aby byli schopni samostatně 

vyhledávat informace o životním prostředí, tyto informace posoudit a vyvodit 

z nich závěry. Samostatné práce povedou studenty k aktivnímu přístupu při 

ochraně a tvorbě životního prostředí. 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků probíhá v několika formách.  

Základní složkou testování je ústní zkoušení, které navíc prověří korektní a přesné 

vyjadřování a zhodnotí výstup před žáky. 

Dále je to zkoušení písemné. Bude se jednat o krátké testy, kterými se prověří 

určitá část probíraného učiva a dále se bude jednat o pololetní písemné práce, 

které jsou rozsáhlejší a budou mít proto oproti testům větší vypovídací hodnotu a 

tím jim bude i přikládána větší váha. 

Kromě toho budou hodnoceny i samostatné práce studentů a to referáty na 

vybraná témata a úkoly, při kterých budou žáci zjišťovat údaje o ochraně životního 

prostředí ze svého okolí. 

Doplňujícím prvkem je hodnocení aktivního přístupu ve výuce. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět ekologie bude přispívat zejména k rozvoji následujících kompetencí: 

Kompetence k učení, Občanské kompetence a kulturní povědomí, Personální  

a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám, Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi a Odborné kompetence. 

 

Konkrétně se pak jedná zejména o následující kompetence: 

  využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých i jiných lidí 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět efektivně vyhledávat  

a zpracovávat informace 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje 
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 uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život  

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání 

jiných lidí 

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

 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru 

v oblasti ochrany přírody a krajiny 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím 

 svými zásahy přispívali k trvale udržitelnému rozvoji krajiny  

 znali zásady řešení nejdůležitějších typů zeleně v krajině a navrhovali 

krajinářské úpravy dle zadaného účelu 

 zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním 

procesu i v běžném životě) možné vlivy na životní prostředí 

 nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami  

s ohledem na životní prostředí 

 

Předmět poskytuje prostor pro tato průřezová témata: 

Občan v demokratické společnosti 

Vést žáky k tomu, aby: 

 hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností  

a byli kriticky tolerantní 

 dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení. 

 

Člověk a životní prostředí 

Vést žáky k tomu, aby: 

 pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, 

mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

 chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a 

život 

 porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými  

a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji 

 respektovali principy udržitelného rozvoje 
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 získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání 

technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění 

udržitelného rozvoje 

 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace 

v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

 pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet 

na řešení environmentálních problémů 

 osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu  

k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání 

 dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

 osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své 

zdraví. 

 

Člověk a svět práce 

Vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání 

a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

životu. 

 

Informační a komunikační technologie 

Naučit žáky pracovat s informacemi. 

 

 

Mezipředmětové vztahy 

Předmět Ekologie a životní prostředí vychází zejména ze znalostí z předmětu 

Biologie (znalosti organismů, jejich systém a životní projevy) a Základy 

zahradnické výroby (složky životního prostředí). Důležité jsou také předměty 

Výchova k občanství (globální problémy a práva občana), Chemie (látky 

v organismech a v přírodním prostředí) a Sadovnická dendrologie (znalost dřevin 

a jejich rajonizace). 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- vysvětlí základní ekologické pojmy 

- charakterizuje abiotické faktory 

prostředí (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) 

- popíše podstatu koloběhu látek 

v přírodě z hlediska látkového a 

energetického 

- charakterizuje biotické faktory 

prostředí (populace, společenstva, 

ekosystémy) 

- charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

- uvede příklad potravního řetězce 

- vysvětlí vlastními slovy základní 

etologické pojmy 

- uvede a charakterizuje vegetační 

pásma na Zemi 

- uvede a charakterizuje vegetační 

stupně a nejvýznamnější 

společenstva v ČR 

1. Ekologie 

- základní ekologické pojmy 

- ekologické faktory prostředí 

 

 

- koloběh látek v přírodě a tok 

energie 

 

- organismus, populace a 

společenstvo 

 

 

 

- potravní řetězce 

- základy etologie 

 

- vegetační pásy Země 

 

- vegetace České republiky 

 

 

 

ČŽ1 

ČŽ1 

IC5,6 

 

ČŽ1 

 

 

ČŽ1 

 

 

 

 

ČŽ1 

ČŽ1 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1 

 

 

- vysvětlí vlastními slovy základní 

pojmy krajinné ekologie 

- charakterizuje územní systém 

ekologické stability včetně jeho částí 

- charakterizuje různé typy krajiny a 

její 

využívání člověkem 

2. Ekologie krajiny 

- základní pojmy krajinné 

ekologie 

- územní systémy ekologické 

stability 

- typy krajiny 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1 

 

ČŽ1,2 

IC5 

 

- popíše historii vzájemného 

ovlivňování člověka a přírody 

- charakterizuje působení životního 

prostředí na člověka a jeho zdraví 

- hodnotí vliv různých činností člověka 

na jednotlivé složky životního 

prostředí 

3. Člověk a životní prostředí 

- vzájemné vztahy mezi 

člověkem a životním 

prostředím 

 

- dopady činností člověka na 

životní prostředí 

 

 

 

 

OD4 

ČŽ2 

 

ČŽ1,2 
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- uvede základní znečišťující látky v 

ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 

informace o aktuální situaci 

- charakterizuje negativní působení 

invazních druhů  

- pozná nejvýznamnější invazní druhy 

v ČR 

- charakterizuje přírodní zdroje 

surovin a energie z hlediska jejich 

obnovitelnosti 

- posoudí vliv jejich využívání na 

prostředí 

- popíše způsoby nakládání s odpady 

- vysvětlí udržitelný rozvoj jako 

integraci environmentálních, 

ekonomických, technologických a 

sociálních přístupů k ochraně 

životního prostředí 

 

- invazní druhy 

 

 

 

- přírodní zdroje energie a 

surovin 

 

 

 

- odpady 

- zásady udržitelného rozvoje 

 

 

 

 

ČŽ1,2 

 

 

 

ČŽ2,3 

 

 

 

 

ČŽ2,3 

OD7 

ČŽ2,3 

 

 

 

- uvede základní ekonomické, právní a 

informační nástroje společnosti na 

ochranu přírody a prostředí 

- uvede způsoby ochrany přírody a 

krajiny v ČR 

- uvede příklady chráněných území 

v ČR a v regionu 

4. Ochrana životní prostředí 

v ČR 

- nástroje společnosti na 

ochranu životního prostředí 

 

- ochrana přírody a krajiny 

 

 

 

OD8 

ČŽ3 

OD8 

ČŽ3 

IC5 

 

 

- zdůvodní odpovědnost každého 

jedince za ochranu přírody, krajiny a 

životního prostředí 

5. Odpovědnost za životní 

prostředí 

 odpovědnost jedince za 

ochranu přírody a životního 

prostředí 

 

 

 

OD7 

ČŽ3 

Celkový počet hodin 30  
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Č. / název předmětu: 4.3.17 Rostlinolékařství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 3 2 5 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu Rostlinolékařství je rozvíjení, prohlubování a rozšiřování 

vědomostí a dovedností žáků získaných v biologické a chemické složce 

přírodovědného vzdělání. Žák se seznamuje se základními pojmy rostlinolékařství, 

vysvětluje  vztahy mezi kulturními rostlinami a škodlivými činiteli, dokáže určit 

příčiny poškození rostlin, tzn. rozpoznávat  jednotlivé choroby, škůdce. Také 

dokáže  předpovídat jejich výskyt a navrhnout správný způsob ochrany. Žáci jsou 

k tomu vybaveni jak získanými teoretickými znalostmi, tak i schopností využívat 

informační techniky nebo vlastních zkušeností. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Vyučování předmětu Rostlinolékařství je vedeno tak, aby žáci a rozvinuli a upevnili 

svůj vztah k živým organismům a jejich prostředí, uvědomili si svoji odpovědnost 

za dodržování enviromentálních zásad zahradnictví a posoudili dopady ochrany 

rostlin na kvalitu zahradnických  produktů, přírodní rovnováhu a životní prostředí. 

 

 Strategie výuky 

 

Rostlinolékařství je v učebním plánu zahrnuto do 3. a 4. ročníku. Obsah učiva  

je rozdělen na několik tématických celků, které na sebe navazují. Nové učivo  

je obvykle presentováno metodou výkladu spojenou s použitím ICT techniky. 

Cvičení probíhají jen ve 4.ročníku, kde jsou  teoretické poznatky  prakticky 

upevňovány v podmínkách školy nebo Školního statku. 
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Aktivita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací nebo samostatným 

sběrem ukázek škodlivých činitelů. Práce pak presentují formou referátů před 

ostatními studenty, nebo se pokusí samostatně vyvodit závěry a výsledky z této 

své odborné činnosti. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení žáků je v souladu s klasifikačním řádem školy. Předkládané učivo se 

diagnostikuje písemnými testy a ústním zkoušením, jehož součástí je i celkový 

odborný projev s používáním odborné terminologie a aktivní přístup  

při vyučování. Součástí hodnocení výsledků žáků je i úspěšné poznávání  

a pojmenování 50 % předložených chorob, škůdců a plevelů. Při hodnocení  

se přihlíží k formě vyjadřování a k zájmu o ochranu přírody 

 

Při hodnocení bude kladen důraz zvláště: 
na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky v praxi 

na individuální zručnost při identifikaci škodlivých činitelů (chorob, škůdců a plevelů) 

na schopnosti navrhnout vhodná opatření na likvidaci škodlivých činitelů 

na schopnost provést ošetření porostu (mechanické, chemické atd.) 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Předmět Rostlinolékařství umožňuje rozvoj těchto kompetencí: občanské 

kompetence a kulturní povědomí, matematické, kompetence k pracovnímu 

uplatnění a podnikatelským aktivitám, kompetence využívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi a odborné 

kompetence: 

 
 k vyhledávání legislativních předpisů a jejich dodržování 

 k aplikaci matematických postupů při řešení různých praktických úkolů 

v ochraně rostlin 

 ke schopnosti pracovat na úseku rostlinolékařství, řídit ochranu rostlin  

 k získávání informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet a jejich aplikace v praxi 

 k rozpoznávání poškození rostlin jednotlivých kultur a  k volbě vhodných 

prostředků a způsobů k řešení dané situace 

 k ochraně rostlin s upřednostněním biologické ochrany před chemickou  

 k aplikaci získaných poznatků z oblasti škodlivých činitelů v pěstování a 

ochraně zahradních plodin  
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Průřezová témata:  

V předmětu rostlinolékařství lze uplatnit tato průřezová témata: 
 občan v demokratické společnosti 

 dodržování právních norem a předpisů  

 člověk a životní prostředí 

 porozumnění souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a 

sociálními aspekty  

 člověk a svět práce 

 vedení žáků k zodpovědnosti za vlastní život, význam vzdělání  

a celoživotního učení pro  život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

životu a k úspěšné kariéře 

 informační a komunikační technologie 

 efektivní používání prostředků ICT v odborné praxi a v běžném životě 

 využívání informačních zdrojů při výkonu povolání 

 

Mezipředmětové vztahy 

 

V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost na znalosti získané 

v jiných předmětech: 
 Základy zahradnictví – navazuje téma Fyziologické poruchy 

 Biologie – navazují na témata Nejvýznamnější skupiny infekčních chorob, 

škůdci a plevele 

 Chemie – navazují témata Pesticidy a chemické způsoby ochrany 

 Stroje a zařízení – navazují témata Fyzikální a chemické způsoby ochrany 

 Pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin – navazuje téma Škodliví 

činitelé  
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- ovládá pravidla bezpečné práce 

s pesticidy při jejich aplikaci 

- vypočítá dávky chemických přípravků 

- dokáže aplikovat chemické přípravky 

- při obsluze, údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu 

s předpisy 

- dokáže předcházet nejčastějším 

příčinám úrazů 

- je schopen poskytnout první pomoc 

při úrazu na pracovišti 

1. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci s 

pesticidy 

ČP6 

 

- popíše systém a organizací ochrany 

rostlin v celostátním měřítku 

- interpretuje zákonná opatření a 

předpisy 

- charakterizuje vlastními slovy škodlivé 

činitele a dokáže je klasifikovat 

2. Ochrana rostlin proti 

škodlivým činitelům 

- organizace ochrany rostlin 

- zákonná ustanovení a 

předpisy v ochraně rostlin 

- škodliví činitelé rostlin 

ČŽ2,ČZ3 

- vysvětlí  nepřímá opatření 

- je seznámen s konkrétními metodami 

ochrany a umí je vybírat 

- naučí se prakticky používat techniku 

na ochranu rostlin 

- je seznámen se způsoby evidence 

přípravků na ochranu rosltin   

- dokáže navrhnout možnost biologické 

ochrany 

- chápe podstatu integrované ochrany 

- má přehled o nabídce přípravků na 

ochranu rostlin proti chorobám a 

škůdcům na trhu, využívá je, 

kombinuje do postřikových směsí a 

efektivně aplikuje na porosty 

- popíše způsoby evidence přípravků an 

ochranu rostlin v zahradnické výrobě 

3. Způsoby ochrany 

- nepřímá opatření proti 

snížení škodlivosti 

- fyzikální způsoby ochrany 

rostlin 

- chemické způsoby 

ochrany rostlin 

- pesticidy 

- biologická ochrana rostlin 

- integrovaná ochrana 

rostlin 
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- navrhne jak předcházet fyziologickým 

poruchám rostlin 

- diagnostikuje  nejvýznamnější choroby 

rostlin a dokáže navrhnout účinná 

opatření 

 

 

4. Onemocnění  rostlin 

- fyziologické poruchy 

- viroidy a virózy 

- bakteriózy 

- fytoplazmózy 

- protozoa 

- chromista 

- fungi 

 

 

- dokáže určit jednotlivé živočišné 

škůdce a řešit jejich likvidaci 

5. Škůdci 

- hlístice, měkkýši, 

pavoukovci, hmyz, 

strunatci 

 

- detekuje hospodářsky významné 

plevele, stanovuje opatření proti jejich 

dalšímu rozmnožování a šíření  

6. Herbologie 

 

 

- posuzuje kvalitu porostů pěstovaných 

rostlin vzhledem k rozšíření chorob, 

škůdců a plevelů 

- dokáže vybrat nejvhodnější přípravky 

pro zásahy při ochraně rostlin 

- pracuje s aktuálními seznamy 

povolených přípravků  

- dokáže se orientovat v počítačových 

programech na ochranu rostlin, 

dokáže prakticky provést jejich 

likvidaci (práce s postřikovačem) 

7. Hodnocení zdravotního 

stavu kultur a úrovně 

ochrany rostlin a 

pěstebního  prostředí 

v průběhu vegetace 

 

ČŽ2 

- charakterizuje integrovanou 

biologickou a nechemickou ochranu 

rostlin 

- popíše zásady ochrany rostlin 

vztahující se k ekologickému 

zemědělství 

- zvolí vhodný povolený přípravek 

k řešení problémů se školdivými 

organismy s co možná nejmenšími 

vedlejšími účinky na lidské zdraví 

- pracuje s Roslinolékařským portálem 

- vysvětlí pokyny pro bezpečné 

zacházení s daným přípravkem na 

ochranu rosltin, rozsah povolenohé 

použití, vysvětlí bezpečnostní značky 

- vyjmenuje standartní věty o 

nebezpečnosti (toxicitě) 

8. Odborná způsobilost pro 

zacházení s přípravky na 

ochranu rostlin 
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- charakterizujebezpečné postupy při 

skladování a používání přípravků  

- popíše způsoby likvidace obalů, 

kontaminovaných materiálů a zbytku 

postřikové kapaliny 

- charakterizuje doporučené 

postupysloužící k omezení 

vlivupřípravků na osobu aplikujícíc 

přípravek 

- vede záznamy o aplikaci přípravků na 

ochranu rostlin na pozemku 

- popíše provoz zařízení na aplikaci 

přípravku (seřizování, aplikace, 

údržba,kontorlní testování, rizikové 

oblasti, aplikace apod.) včetně jejich 

přepravy 

- objasní ochranná pásma vodních 

zdrojů a režim používání přípravků a 

cílem jejich ochrany 

- charakterizuje právní předpisy týkající 

se přípravků a jejich používání a právní 

předpisy na ochranu veřejného zdraví 

a životního prosředí 

Počet hodin 3. ročník 96  

Počet hodin 4. ročník 60  

Celkový počet hodin 156  
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Č. / název předmětu: 4.3.18 Ovocnictví 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 2 2 6 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Tento předmět je základním odborným zahradnickým předmětem. Žák se zde 

naučí pěstovat ovocné rostliny na trvalém stanovišti a ovocné dřeviny 

rozmnožovat. Zvládnutí tohoto předmětu umožní žákům produkovat ovoce pro 

vlastní rodinné účely nebo se stát podnikatelem v ovocnářství a ovocném 

školkařství. Jedním z cílů je podpořit kladný postoj ke konzumaci ovoce a pokusit 

se o technologii pěstování vlídnou k životnímu prostředí. Dalším cílem je pozitivní 

výchova k ovocnému stromu jako nedílné součásti krajiny. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo je rozděleno do tří ročníků. Žáci druhého ročníku se naučí problematiku 

týkající se vymezení počtu ovocných rostlin, jejich biologických zvláštností a  jejich 

specifické nároky na stanoviště. Dále se naučí rozmnožování ovocných rostlin.  

Ve třetím ročníku si osvojí základní pomologii, postupy založení výsadeb, 

informace o ošetřování na trvalém stanovišti. Jedná se o specifické informace  

o řezu, tvarování, péči o půdu, výživě a hnojení, regulaci plodnosti. Ve čtvrtém 

ročníku je řešena problematika závlahy, specifické ochrany, sklizeň ovoce a jeho 

skladování, obnova sadů a pěstování netradičních druhů. Dále ve čtvrtém ročníku 

se ucelí vědomosti především v části technologie pěstování. Dále se naučí základy 

šlechtění ovocných rostlin a možnosti uplatnění ovoce na trhu. Také si osvojí 

specifika pěstování ovocných rostlin na zahrádce a v krajině. V závěru čtvrtého 

ročníku bude objasněna situace v politice a dotacích uplatňovaných v ovocnictví.  
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Při výuce ovocnictví je základní metodou výuky výklad, většinou řešen metodou 

řízeného rozhovoru, kdy žáci sami navrhují řešení problému. Zvláštní důraz  

je kladen na práci s literaturou a elektronickými publikacemi. Dalšími metodami 

jsou realizace seminárních prací a poznávání částí ovocných rostlin. Projektové 

vyučování se využije výjimečně, např.v části tvorby plánu výsadby. Součástí výuky 

jsou návštěvy v odborných podnicích – odborné exkurze. 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy. Zvládnutí učiva  

 je prověřováno pomocí opakovacích písemných prací a testů. U vybraných 

tématických celků je jako součást klasifikace zařazeno poznávání rostlin. Součástí 

hodnocení žáka je také hodnocení ústního projevu, který zahrnuje nejen zkoušení 

u tabule, ale i celkový projev a aktivní přístup při vyučování. Dále součástí 

hodnocení jsou i výsledky seminárních prací a vypracovaných projektů.  

Je poskytován prostor pro sebehodnocení. Jednotlivá hodnocení se provádějí 

klasickou stupnicí 1-5. V hodnocení poznávání rostlin nebo některých písemných 

zkoušek se uplatňuje bodovací systém. 

 

 

  Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

 Kompetence k učení – žák využívá ke svému učení různé informační 

zdroje vč. zkušeností svých i jiných lidí, zná možnosti svého dalšího 

vzdělávání v oboru. 

 Kompetence k řešení problémů – žák je schopen určit jádro problému, 

získat potřebné informace a navrhnout způsob řešení. Vyhodnotit 

zvolený postup a dosažené výsledky.  

 Občanské kompetence a kulturní povědomí – žák jedná odpovědně 

s ohledem na zákony a na zabezpečování ochrany zdraví a života, chápe 

význam ovocnářství ve spojitosti s udržitelným rozvojem.  

 Komunikativní kompetence – žák se srozumitelně a přehledně vyjadřuje 

v mluvených i psaných projevech, při respektování odborné 

terminologie. Naslouchá druhým a účastní se odborných diskuzí.   
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 Matematické kompetence – žák sestaví řešení praktického úkolu  

na základě odborného zadání. 

 Personální a sociální kompetence – žák si uvědomuje vlastní přednosti, 

meze i nedostatky. Přijímá radu i kritiku druhých lidí. Žák se adaptuje  

na pracovní prostředí a na nové požadavky, pracuje samostatně i 

v týmu. Odpovědně plní svěřené úkoly a přispívá k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů. 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žák 

má reálnou představu o možnostech ovocnářského uplatnění, dokáže 

zhodnotit svůj pracovní výkon, dokáže vyhodnotit postavení podnikatelů 

v ovocnictví na trhu s ovocem.  

 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi – žák se orientuje v ovocnářských 

informacích na síti internet a tyto informace získává. 

 Odborné kompetence – žák ovládá pěstitelskou technologií ovocných 

druhů a výrobu ovocné sadby, zná a rozlišuje sortiment ovoce, umí 

vybrat stanoviště a vhodně jej upravit pro pěstování ovocných dřevin, 

zná bezpečnost práce, pečuje o zdraví své i spolupracovníků, zná  

a dodržuje normy jakosti, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce a výrobků. 

 

Průřezová témata 

 Občan v demokratické společnosti – žák je stimulován k aktivitě, 

angažovanosti a k diskuzím nad praktickou problematikou. Je veden  

ke komunikaci a zásadám slušného chování ve společnosti. 

 Člověk a životní prostředí-žák si vytváří názory na používané technologie 

a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Snaží  

se uplatňovat ekologické přístupy nebo alespoň minimalizovat 

používání pesticidů na základě nových poznatků. Uvědomuje si vliv 

reziduí a odpadů na zdraví člověka a přírodu. Snaží se uplatňovat prvky 

udržitelného rozvoje. 

 Člověk a svět práce – úspěšné absolvování předmětu umožňuje 

celoživotní uplatnění v příslušném sektoru trhu práce, v pozicích 

zaměstnanec ovocnářského podniku, majitel ovocnářského podniku 

nebo pracovník zahradnického podniku. Žák může řešit praktické 

problémy, které nastanou během pracovního procesu. Žáci jsou 

motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře. 
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 Informační a komunikační technologie – žák využívá moderní  

informační a komunikační technologie v průběhu vzdělávání a při řešení 

praktických úkolů. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání  

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

2.ročník (66 hodin)   

Žák – žákyně: 

- rozumí významu ovoce pro zdraví 

- chápe historický vývoj ovocnářství 

1. Úvod,význam, historie,  OD4 

- vybere  základní druhový sortiment  

ovocných dřevin 

- ovládá rozdělení ovocných dřevin 

- popíše druhové biologické 

zvláštnosti 

- ovládá české a latinské názvy 

2. Rozdělení a charakteristika 

ovocných rostlin 

 

- rozpozná části ovocných dřevin a 

vysvětlí jejich funkci 

- používá odbornou terminologii 

- definuje životní období 

- rozeznává charakteristické fenofáze 

a definuje období vegetačního klidu 

3. Složení ovocných rostlin,  

jejich životní pochody a 

odborná terminologie 

- části ovocných rostlin 

- životní období 

- fenofáze a vegetační klid  

 

 

- zdůvodní význam stanoviště 

- dokáže vybrat vhodná stanoviště 

pro ovocné dřeviny 

- rozumí významu rajonizace 

4. Výběr a posouzení 

stanoviště 

- význam stanoviště 

- nároky jednotlivých druhů 

- rajonizace 

 

- navrhne způsob založení ovocné 

školky včetně přípravy půdy 

5. Ovocné školkařství 

- založení ovocné školky 

 

- ovládá jednotlivé způsoby 

rozmnožování ovocných rostlin 

- generativně a vegetativně 

rozmnožuje zahradnické rostliny 

- ošetřuje výsevy a výsadby 

pěstovaných rostlin 

6. Rozmnožování ovocných 

dřevin 

 

- chápe rozdělení podnoží 

- dokáže vybrat vhodnou podnož pro 

daný druh a tvar 

7. Podnože 

- označování a rozdělení 

- podnože jednotlivých druhů 
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- ovládá postupy výroby ovocné sadby 

8. Pěstování ovocné sadby 

podle druhů a tvarů 

 

- uvede principy evidence výroby 

- vysvětlí postup uznávacího řízení 

- vyhodnocuje kvalitu sadby 

9. Evidence školařské výroby 

a uznávací řízení 

 

3. ročník (64 hodin)   

- rozpozná a charakterizuje hlavní 

tržní druhy a odrůdy ovoce 

- uvede pomologická rozdělení 

- vysvětlí odrůdovou rajonizaci 

1. Pomologie 

- pomologická rozdělení 

- významné odrůdy 

 

- ovládá přípravu půdy před 

založením výsadby 

- vybere různé způsoby  výsadeb vč. 

speciálních postupů a termínů 

- vysvětlí vlastní postup výsadby a 

následného ošetřování 

2. Založení ovocné výsadby 

- příprava půdy 

- vlastní postup výsadby 

 

 

 

 

 

- rozlišuje základní typy korun 

- vysvětlí význam řezu a tvarování 

- rozdělí řez podle hlavních kritérií 

- objasní zákonitosti řezů 

výchovného, udržovacího a 

zmlazovacího 

- charakterizuje význam a postup 

přeštěpování 

- vysvětlí postupy ošetřování výsadby 

řezem 

3. Řez a tvarování 

- typy korun  

- význam řezu a tvarování 

- zásady tvarování 

- rozdělení řezu 

- výchovný řez 

- udržovací řez 

- zmlazovací řez 

- přeštěpování 

 

- uvede významy a způsoby 

obdělávání půdy v sadě 

- vybere vhodný způsob obdělávání 

půdy  

4. Péče o půdu v sadě 

- význam a způsoby 

obdělávání půdy v sadě 

 

- definuje význam hlavních živin a 

jejich projev nedostatku či nadbytku 

- stanoví a vypočte dávky hnojiv   

- vysvětlí postupy používání hnojiv 

v sadě včetně listové výživy 

5. Výživa a hnojení ovocných 

rostlin 

- vliv živin 

- stanovení dávek hnojiv 

- používání hnojiv 

 

- definuje možnosti regulace 

plodnosti 

- vysvětlí princip a postupy probírky 

plůdků 

6. Regulace plodnosti  

4. ročník (60 hodin)   

- rozdělí ov.dř. podle nároků na vodu 1. Závlaha v ovocnářství  
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- uvede vhodné druhy závlahy včetně 

jejího řízení 

- nároky plodin na vodu) 

- druhy závlahy a její řízení 

- určí možné druhy ochrany 

v ovocnářství, popíše jejich výhody a 

nevýhody 

- uvede nejčastější škodlivé činitele 

na jednotlivých ovocných druzích 

- vysvětlí zvláštnosti integrovaného a 

ekologického přístupu v ochraně 

ovocných dřevin 

2. Ochrana v ovocnářství 

- zásady a druhy 

- přehled nejčastějších chorob 

a škůdců 

- integrovaný a ekologický 

přístup 

 

- vysvětlí význam a postup odhadu 

výnosu ovoce 

- určí postup určení termínu zralosti 

ovoce 

- navrhne vhodnou organizaci sklizně 

ovoce 

- zdůvodní a vysvětlí používání norem 

jakosti ovoce a charakterizuje 

možnosti balení ovoce 

3. Sklizeň ovoce 

- odhad výnosů 

- určení termínů zralosti 

- organizace sklizně 

- třídění a balení ovoce 

 

- popíše stavební řešení skladů ovoce 

- rozlišuje různé druhy skladování 

- navrhne vhodný postup skladování 

ovoce 

- určí základní skládkové choroby 

4. Skladování ovoce 

- sklady a jejich vybavení 

- technologické režimy 

skladování 

 

- vysvětlí zásady obnovy sadů 5. Obnova sadů  

- vybere netradiční druhy ovoce a 

navrhne jejich postupy pěstování 

6. Pěstování netradičních 

druhů 

 

 

- definuje význam šlechtění 

v ovocnářství 

- rozliší novošlechtění a udržovací 

šlechtění 

- stanoví vhodné šlechtitelské 

metody 

7. Šlechtění 

- význam, cíle  

- metody, novošlechtění a 

udržovací šlechtění 

 

- navrhne podle zadaných parametrů  

vhodný technologický postup 

pěstování ovocných dřevin 

- vybere vhodný pěstitelský spon 

- navrhne vhodné kombinace podnož 

– odrůda v rámci daného 

pěstitelského tvaru 

- rozlišuje v rámci každého ovocného 

druhu pěstitelské tvary 

8. Technologie pěstování 

jednotlivých druhů 

- jádroviny 

- peckoviny 

- drobné ovoce 

- skořápkoviny 

- integrovaný systém  

- ekologický systém 

 

 

 

 

 

 

 

ČŽ2 
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- definuje systémy pěstování: 

integrovaný a ekologický 

- objasní specifika pěstování ov.dř. na 

zahrádkách 

- vysvětlí význam ovocného stromu 

v krajině 

- navrhne možné tvary, podnože a 

odrůdy pro ov.dř. pěstované v 

krajině 

9. Ovocný strom v krajině a 

na zahrádce 

- zahrádkaření a ovocnářství 

- ovocný strom v krajině   

 

 

ČŽ2 

- vyhodnotí systémy prodeje ovoce a 

možnosti jeho uplatnění na trhu 

10. Uplatnění ovoce na trhu   

- vyjádří vlastními slovy situaci 

v ovocnářské dotační politice 

11. Ovocnářská dotační 

politika  

 

Celkový počet hodin  190  

 

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

189 

 

 

 

Č. / název předmětu: 4.3.19 Zelinářství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 2 2 6 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Předmět Zelinářství dávážákům široký přehled znalostí a vědomostí , které jsou 

nutné k zvládnutí pěstování různých druhů zeleniny, koření a jedlých hub. Získají 

základní vědomosti o povětrnostních a klimatických činitelích , které působí  

na růst zeleniny. Také získají vědomosti o půdě, výživě a závlaze zeleniny. Dokáží 

sestavit zelinářské osevní postup a sledy. Osvojí si odborné vědomosti o osivech, 

sadbě a způsoby rozmnožování zeleniny. Zvládnou různé způsoby pěstování, 

ošetření, sklizní a posklizňových úprav zelenin, kořeninových zelenin a jedlých 

hub. Cílem celého předmětu zelinářství je naučit žáky pěstovat základní sortiment 

zelenin, koření a jedlých hub v různých výrobních podmínkách České republiky. 

 

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět Zelinářství má dva tématické celky. Nejprve žáci získají obecné základy 

pěstování zeleniny v závislosti na klimatických vlivech prostředí, půdních 

podmínkách. Dále se žáci seznámí se zásadami výživy, závlahy a ochrany zeleniny. 

Na základě předešlých znalostí  a vědomostí se orientují v nabídce osiva, sadby. 

Rozlišují způsoby výživy rostlin průmyslovými i organickými hnojivy. Dokážou 

navrhnout správné pěstitelské postupy a agrotechnické termíny pěstování daných 

druhů zeleniny a posoudit jejich kvalitu. Charakterizují problematiku pěstování 

zeleniny v daném regionu.  

Předmět Zelinářství poskytuje žákům ucelené poznatky  o pěstování zeleniny  

na trvalém stanovišti a krytých prostorách.  
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět se vyučuje ve 2. až 4. ročníku. Je rozdělen na několik tématických celků, 

které na sebe vzájemně navazují. Cvičení probíhají ve 3 a 4.ročníku, kde je 

teoretické učivo prakticky procvičováno v podmínkách školy a školního statku. 

Při předkládání učiva je obvykle volena metoda výkladu spojená s názorným 

vyučováním pomocí didaktické techniky. Výuka předmětu postupuje  

od základních vědomostí až po požadavky jednotlivých druhů zeleniny, koření  

a jedlých hub. Aktivita žáků je podněcována zpracováním novinek publikovaných 

na internetových stránkách a v odborné literatuře do učiva. Na odborných 

exkurzích se prohloubují znalosti získané v teoretickém vyučování a žáci jsou 

vedeni k samostatnému vyvozování závěrů a výsledků ze svých postřehů. Také 

jsou vedeni k vytvoření smyslu pro zodpovědnost, k prohloubení vztahu k živým 

organismům, k životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu. 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení klademe důraz zvláště : 

 na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky v praxi, 

 na samostatnosti žáků při identifikaci škodlivých činitelů, 

 na schopnosti žáků navrhnout vhodná opatření na likvidaci škodlivých 

činitelů 

 dokázat sami provést ošetření porostu (mechanické, chemické atd.) 

 na zájem žáků o přírodu a její ochranu 

 

Při hodnocení žáka je kladen důraz na hloubku porozumění učiva, prohloubení 

teoretických znalostí s praxí. V posuzování znalostí žáka je hodnocení ústního 

projevu, který zahrnuje nejen zkoušení u tabule, ale i celkový projev a aktivní 

přístup k danému tématu. 

Zvládnutí učiva je prověřováno pomocí opakovacích písemných prací a testů.           

U vybraných tématických celků je jako součást klasifikace zařazeno poznávání 

rostlin.  Dále součástí hodnocení jsou i výsledky seminárních prací  

a vypracovaných projektů. Je poskytován prostor pro sebehodnocení. Jednotlivá 

hodnocení se provádějí klasickou stupnicí 1-5. V hodnocení poznávání rostlin 

nebo některých písemných zkoušek se uplatňuje bodovací systém. 

Výsledná klasifikace je kombinací výše uvedeného.  
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

1.  Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

 ovládat různé techniky učení, 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem, umět vyhledávat  

a zpracovávat informace, 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky 

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru zelinářství 

 

2.  Kompetence k řešení problémů 

 porozumět zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení úkolu  

a navrhnout způsoby řešení, 

 při řešení úkolů používat různé metody myšlení (logické, matematické, 

empirické) a myšlenkové operace, 

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

využívat zkušeností a vědomostí nabytých   

     v ostatních předmětech, 

   

 3. Komunikativní kompetence 

  formulovat své myšlenky a názory souvisle a srozumitelně v ústním  

i písemném projevu, 

  vyjadřovat se přiměřeně k dané tématice, 

  dokázat diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje  

 

 4. Matematické kompetence 

 správně používat běžné jednotky, 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

 

5. Personální a sociální kompetence 

 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, 
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 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých 

schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraven řešit své 

sociální a ekonomické záležitosti 

 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky 

svého jednání a chování v různých situacích 

 

 6. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

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

 uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

 

7. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií  

    a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 

 a komunikačních technologií 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

 

 8. Odborné kompetence 

 vyhodnocovat meteorologické údaje a využívat je k efektivnímu řízení 

zahradnické výroby 

 umět upravovat prostředí rostlin, obdělávání půdy, zvyšování její 

úrodnosti a úprava vodního a vzdušného režimu 

 používat hnojiva, znát jejich vliv na půdu, rostliny a životní prostředí 

 

Průřezová témata 

 

1. Člověk a životní prostředí  

 pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka 

 

2. Člověk a svět práce 

 osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, 

uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám, 

 reálně posuzovat své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění 
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3. Informační a komunikační technologie 

 zdokonalování schopností žáků efektivně používat prostředků IKT 

v běžném každodenním životě  

 dosažení připravenosti žáků využít tyto prostředky v oboru a při výkonu 

povolání 

 

4. Mezipředmětové vztahy 

 využívat získané obecné poznatky v dalších odborných předmětech 

v oboru zahradnictví a ekologie 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

2.ročník (66 hodin)   

- charakterizuje význam zelinářství 

- má přehled o výrobních zelinářských 

oblastech v ČR 

1. Úvod do předmětu, 

výrobní podmínky 
ČŽ2 

- vyhodnocuje důležitost zeleniny ve 

výživě člověka 

- rozumí významu vitamínů, vlákniny, 

minerálů a dalších látek obsažených 

v zelenině pro lidský organismus 

- je obeznámen se spotřebou zeleniny  

v ČR a ve světě 

- propaguje zdravý životní styl 

2. Význam zeleniny pro 

výživu 

- Význam 

- spotřeba zeleniny u nás a ve 

světě 

 

- na základě klimatických činitelů volí 

odpovídající podmínky pro pěstování 

zeleniny 

- odvodí působení klimatických 

činitelů na růst a kvalitu zeleniny 

3. Klimatičtí činitelé (světlo, 

teplo, voda, vzduch) 

 

 

 

- posuzuje kvalitu půdy z hlediska 

pěstování zeleniny 

- využívá znalostí o základní a 

předseťové přípravě půdy pro 

pěstování zeleniny 

- má přehled o zahradnických 

4. Půdní činitelé 

- typy  a vlastnosti půy 

- zpracování půdy 

- dezinfekce a substráty 
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substrátech a jejich využití 

- zná význam dezinfekce půdy 

- akceptuje význam závlahy pro 

pěstování zeleniny 

- rozumí vnitřnímu a vnějšímu 

působení vody na rostlinu 

- zná způsoby a techniku zálivky 

5. Závlaha zeleniny 

- význam vody 

- způsoby závlahy 

 

- rozumí základním zákonitostem 

koloběhu živin v rostlině a půdě 

- zná vliv jednotlivých živin pro růst 

zeleniny 

- má přehled o nejpoužívanějších 

minerálních a organických hnojivech 

- umí tato hnojiva použít v praxi 

6. Výživa a hnojení rostlin 

- význam  a rozdělení prvků 

pro výživu 

- organická hnojiva 

- minerální hnojiva 

 

- aplikuje správné zásady střídání 

plodin 

- umí navrhnout zelinářské osevní 

postupy a sledy  

7. Osevní postupy a sledy  

- vyhodnocuje kvalitu osiva a sadby 

- generativně a vegetativně 

rozmnožuje zahradnické rostliny 

- realizuje speciální způsoby výsevů a 

výsadeb 

- ošetřuje výsevy a výsadby 

pěstovaných rostlin 

- podle zadaných parametrů dokáže 

vhodně navrhnout technologický 

postup předpěstování sadby 

8. Rozmnožování, setí a 

sázení 

- osivo a sadba 

- výsev a výsadba a jejich 

ošetřování 

- speciální pracovní postupy 

- vegetativní a generativní 

rozmnožování rostlin 

 

- rozeznává  a posuzuje 

charakteristické fenofáze 

pěstovaných zelenin 

- ošetřuje rostliny a provádí na nich 

pěstební zásahy jak ve volné půdě 

tak v krytých prostorách 

- volí optimální agrotechnická 

opatření pro danou kulturu 

9. Ošetřování zeleniny v 

průběhu vegetačního 

období 

- technologie ošetřování 

zelinářských porostů 

- technologie ošetřování 

kultur pěstovaných pod 

sklem a folii 

- odborné činnosti při 

ošetřování zeleniny 

 

- vysvětlí princip hydroponie 

- zná zeleniny vhodné pro 

hydroponické pěstování 

10. Hydroponie 

- historie a současnost 

- význam 

 

- zjišťuje a vyhodnocuje stav zeleniny 11. Sklizeň a posklizňová  
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před sklizní 

- zná fáze zralosti a faktory, které 

ovlivňují sklizeň 

- odhadne výnosy zeleniny 

- navrhuje vhodné termíny a způsoby 

sklizně 

- využívá různé způsoby posklizňové 

úpravy zeleniny 

- označí sklizené zeleniny dle platné 

legislativy  

- dokáže zeleniny zatřídit dle ČSN 

úpravy 

- technika a způsoby sklizně 

- posklizňová úprava 

- označení produktů 

- zjišťuje faktory ovlivňující skladování 

zeleniny 

- určí vhodné způsoby skladování pro 

jednotlivé skupiny zelenin 

- zná požadavky, podmínky a 

technologická vybavení skladů 

12. Skladování 

- význam skladování 

- způsoby zkladování 

 

3. ročník (64 hodin)   

- rozpozná a charakterizuje jednotlivé 

druhy košťálovin 

- navrhuje technologii jejich pěstování 

- je seznámen s jejich sklizní, úpravou 

a skladováním 

1. Košťáloviny  

- charakterizuje kořenové zeleniny 

- navrhuje vhodné pěstitelské postupy 

a agrotechnické termíny 

- rozlišuje způsoby sklizně, skladování 

2. Kořenová zelenina 

 
 

- rozdělí a charakterizuje plodovou 

zeleninu 

- orientuje se v pěstování plodových 

zelenin na poli, ve foliovém krytu a 

v zasklených plochách 

- popíše  s rychlení a přirychlování 

- podle charakteru výsledného 

produktu navrhne sklizeň, 

posklizňovou úpravu a skladování 

3. Plodová zelenina 

- Lilkovité 

- tykvovité 

 

- charakterizuje skupinu cibulových 

zelenin 

- navrhuje vhodné pěstitelské postupy 

- sklízí, určí posklizňovou úpravu, 

navrhne skladování a expedici 

4. Cibulová zelenina  

- charakterizuje luskoviny 5. Lusková zelenina  
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- navrhne technologii jejich pěstování 

- stanoví technologii jejich zpracování 

a dalšího využití  

4.ročník (60 hodin)   

- charakterizuje listové zeleniny 

- navrhuje vhodné pěstitelské postupy 

na poli,ve foliáku a v zasklených 

plochách 

- ovládá zásady rychlení 

- popíše  s vhodné způsoby sklizně, 

posklizňové úpravy a skladování 

1. Listová zelenina 

- salátové zeleniny 

- špenátové zeleniny 

 

- orientuje se v sortimentu 

lahůdkových zelenin 

- popíše jednotlivé druhy a určí jejich 

konzumní části 

- u zelenin, které je možno pěstovat 

v našich klimatických podmínkách 

navrhne vhodnou agrotechniku 

- uvede způsoby zpracování a využití 

2. Lahůdková zelenina  

- má přehled o novinkách v pěstování 

zeleniny 

- orientuje se v technologii jejich 

pěstování 

- vysvětlí způsoby jejich využití a 

zpracování 

3. Méně známé druhy zelenin  

- zná historii a současnost pěstování 

brambor 

- vysvětlí různé způsoby pěstování 

podle charakteru výsledného 

produktu (ranné,konzum,sadba) 

- připraví a ošetří sadbu 

4. Pěstování brambor 

- ranné brambory 

- konzumní 

 

- charakterizuje skupinu jedlých hub 

- orientuje se v technologii jejich 

pěstování 

- připraví tržní produkt podle 

kvalitativních požadavků 

zpracovatele 

5. Pěstování jedlých hub 

- žampiony 

- hlíva ústřičná 

- ostatní jedlé houby 

 

- orientuje se v sortimentu 

kořeninových a léčivých rostlin 

- navrhne technologii jejich pěstování, 

zpracování 

6. Kořeninové a léčivé 

rostliny 
 

- chápe zásady organizace a řízení 7. Zásady organizace a řízení ČZ3 
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výroby zeleniny 

- rozvíjí své znalosti z dostupných 

zdrojů 

- sleduje aktuální vývoj zelinářství v ČR 

a ve světě 

produkce zeleniny 

- ve světě a zemích EU 

- v ČR 

Celkový počet hodin 190  

 

Témata na cvičení:    Tržní úprava 

                                              Osivo a sadba 

                                              Skladování zeleniny 

                                              Odrůdy zelenin 
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Č. / název předmětu: 4.3.20 Květinářsví 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 2 2 6 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Obecným cílem předmětu je na základě poznání nároků květin a jejich začlenění 

do pěstitelských skupin s podobnými požadavky. Žáci se učí ovlivňovat a řídit 

pěstitelské prostředí. V části Pěstitelská technika se  seznámí s moderními 

metodami pěstování a též s využitím možností řízeného pěstování rostlin. Učí se 

vypěstované květiny připravit na prodej a pro případné další pěstování  

u zákazníka. Žák umí zákazníkovi poradit v pěstování. 
 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět květinářství je jedním ze základních předmětů oboru zahradnictví. Jeho 

zvláštností je, že v uměle vytvořených skleníkových podmínkách  během celého  

pěstitelského období, nebo  v  jeho části,  se  pěstují  rostliny z rozličných 

klimatických pásem. Tyto květiny se pak používají pro výzdobu interiérů 

 i exteriérů a tam se i dopěstovávají.  

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět Květinářství navazuje na znalosti z předmětů Základy zahradnictví 

a Biologie, které dále rozvíjí a uplatňuje pro pěstování květin. Dále čerpá  

z poznatků ostatních odborných předmětů, Chemie, Rostlinolékařství, Ekonomiky 

a účetnictví, Marketingu  

a managementu jakož i z předmětů jiných. 

 

V tematickém celku Pěstební prostředí se žák seznámí s rozdělením rostlin podle 

jejich nároků na světlo, teplo, vodu a vzduch. Zvláštní důraz je nutno klást na 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

199 

 

 

poznání nově používaných hnojiv, substrátů a chemických látek. Žáky jsou 

upozorňováni na možnost ohrožení životního prostředí v případě jejich 

nevhodného použití a jsou vedeni, aby takovému nevhodnému používání 

předcházeli. 

 

V tematickém celku Pěstební technika a později při předkládání učiva o druzích 

jednotlivých kultur se omezuje ve výkladu množství faktů k zapamatování;  

na druhou stranu se učivo předkládá jako možnost volby pěstitelského postupu  

z více variant. Tento způsob vede žáky k přemýšlení a umožňuje zapojit  

do výkladu více hledisek (ekonomika pěstování, snížení množství chemických 

zásahů, zkrácení délky pěstování). 

 

Nutnou složkou je praktické poznávání rostlin. Poznání živého materiálu nejde 

nahradit obrazovým materiálem a proto je nutné v rámci školních sbírek pěstovat  

venkovní a skleníkové květiny pro výukové účely. Celý proces učení a zkoušení 

sortimentu květin je ovlivněn  sezónností květin. Z důvodů širokého sortimentu 

rostlin, které žáci musí během výuky zvládnout a sezónnosti doby květu 

jednotlivých druhů, se sortimenty každoročně opakují a rozšiřují o nové rostliny.  

 

Z důvodu komplexnosti výuky a požadavků zahradnické praxe je nutno u hlavních 

květin ozřejmit pěstební postup jejich pěstování na semeno. 

 

Praktická výuka se realizuje formou cvičení, která jsou zaměřena na pracovní 

úkony, jež nelze zařadit do předmětu praxe nebo na návrhy pěstebních postupů a 

různé pomocné výpočty. Navrhovaný výčet témat cvičení je přizpůsobován 

aktuální potřebě procvičování nově předkládaného učiva.  

 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni podle ústního i písemného projevu.  

Při hodnocení žáků se hodnotí odborná správnost, dovednosti, znalosti, logické 

uvažování, schopnosti tvořivého myšlení a správnost vyjadřování. Nedílnou 

součástí uzavření známky klasifikace z předmětu je splnění poznávání rostlin. Žák 

musí pojmenovat 60 % předložených vzorků. 
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim  

a podmínky 

 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické 

čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být 

čtenářsky gramotný 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, 

proslov aj.) 

 pořizovat si poznámky 

 využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností 

svých i jiných lidí 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat 

hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí 

 znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 

Kompetence k řešení problémů 

 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace 

potřebné 

 k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení,  

a zdůvodnit jej vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu  

a dosažené výsledky 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje 

Komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně 

 dodržovat jazykové normy a odbornou terminologii 
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Matematické kompetence 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, 

umět je vymezit, 

 popsat a správně využít pro dané řešení 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

Personální a sociální kompetence 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných 

činností; 

 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy  

i vzdělávání 

 uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

 mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru 

 cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní  

a vzdělávací dráze 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím 

Odborné kompetence 

 vyhodnocovat meteorologické údaje a využívali je k efektivnímu řízení 

zahradnické výroby 

 dodržovat předepsané normy ochrany rostlin 

 ovládat techniku množení rostlin a volit vhodné způsoby jejich 

rozmnožování 

 ovládat technologie pěstování jednotlivých druhů květin 

 upravovat prostředí rostlin, obdělávat půdu, zvyšovat její úrodnost  

a upravovat její vodní a vzdušný režim 

 umět používat hnojiva, znát jejich vliv na půdu a životní prostředí 
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 znát a rozlišovat sortiment květin a květinářsky využívaných okrasných 

dřevin 

 navrhovat, organizovat a provádět technologické procesy v zasklených 

plochách a ekonomicky je využívat 

 sestavovat kalkulace výrobků a služeb a ovládat tvorbu cen 

 sestavovat operativní a dlouhodobější plány 

 

 

průřezová témata  

občan v demokratické společnosti 

 umět jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení 

 vážit si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí 

a snažit se je chránit a zachovat pro budoucí generace 

člověk a životní prostředí 

 chápat postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví  

a život 

 osvojit si základní principy šetrného a odpovědného přístupu  

k životnímu prostředí 

 v osobním a profesním jednání dokázat esteticky a citově vnímat své 

okolí a přírodní prostředí 

člověk a svět práce 

 pracovat s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání 

informací 

 odpovědně se rozhodovat na základě vyhodnocení získaných informací 

 verbálně komunikovat při důležitých jednáních 

informační a komunikační technologie 

 umět přenášet, zpracovávat uchovávat informace ve standardní  

i digitální podobě 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- vyhodnotí kvalitu osiva a sadby 

- rozlišuje způsoby generativního a 

vegetativního rozmnožování 

zahradních květin 

- realizuje různé způsoby výsevů a 

výsadeb 

- popíše a provede ošetřování výsevů 

a výsadby pěstovaných rostlin 

1. Rozmnožování, setí a 

sázení 

- osivo a sadba 

- výsev a výsadba a jejich 

ošetřování 

- speciální pracovní postupy 

- vegetativní a generativní 

rozmnožování rostlin 
 

 

- podle zadaných parametrů vhodně 

navrhne technologický postup 

pěstování dané kultury 

- charakterizuje ošetřování rostlin a 

popíše provádění pěstebních 

zásahů, a to ve volné půdě i v 

krytých prostorách 
 

2. Ošetřování zahradních 

rostlin v průběhu 

vegetačního období 

- technologie ošetřování 

venkovních porostů 

- technologie ošetřování 

kultur pěstovaných pod 

sklem 

- odborné činnosti při 

ošetřování rostlin 

 

- ovládá nejznámější sortiment,  

pěstitelské postupy, ošetřování,  

přípravu k expedici  a pěstování na 

konečném stanovišti u vybraných 

květin ze skupiny: letničky, 

dvouletky, balkónové a záhonové 

květiny, trvalky, cibulnaté a hlíznaté 

květiny 

- popíše pěstitelské postupy, 

ošetřování a sklizeň 

u nejdůležitějších skleníkových 

květin k řezu 

- rozpozná nejznámější sortiment 

hrnkových květin, jeho pěstování, 

ošetřování 

- popíše rychlení a přirychlování 

vhodných květinových druhů 

3. Technologie pěstování 

zahradnických rostlin 

 pěstební prostředí a 

pěstební technika 

v květinářství 

 základní sortiment letniček, 

dvouletek, trvalek, 

cibulnatých a hlíznatých 

květin 

 skleníkové květiny k řezu 

 hrnkové květiny 

 květinářské semenářství 
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- popíše pěstování na semeno 

základních květinových druhů 

Celkový počet hodin 190  

 

Zařazení učiva do jednotlivých ročníků: 

 

2. ročník (počet hodin 66): 

Technologie pěstování zahradnických rostlin: 
pěstební prostředí a pěstební technika v květinářství  

Rozmnožování, setí a sázení 

Technologie pěstování zahradnických rostlin 
základní sortiment letniček, dvouletek 

Ošetřování zahradních rostlin v průběhu vegetačního období 

 

3. ročník (počet hodin 64): 

Technologie pěstování zahradnických rostlin: 
základní sortiment balkónových květin, trvalek, cibulnatých a hlíznatých květin 

květinářské semenářství 

 

4. ročník (počet hodin 60): 

Technologie pěstování zahradnických rostlin: 
skleníkové květiny k řezu 

hrnkové květiny 

 

Témata na cvičení: 
poznávaní semen 

generativní a vegetativní rozmnožování 

zaštipování a vyštipování  

přisvětlování - výpočty  

výživa a hnojení 

sklizeň a balení květin 

trvalky do extrémních stanovišť 

výpočet potřeby osiva, sadby, pěstitelských ploch 

návrh využití zasklených ploch rostlinami k řezu 

návrh využití zasklených ploch rostlinami hrnkovými 

kalkulace výroby květin 
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Č. / název předmětu: 4.3.21 Vinohradnictví 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 - - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

     

Předmět Vinohradnictví je jedním z odborných předmětů, které jsou na této škole 

vyučovány od jejího založení. Jeho cílem je připravit žáky tak, aby po absolvování 

školy byli schopni profesionálně pěstovat révu vinnou. Výuka je zaměřena 

především na získání teoretických poznatků a v malé míře na získání některých 

praktických dovedností, jak dovolí časová dotace předmětu.  

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo je zařazeno jako odborný předmět ve druhém ročníku. Žáci jsou nejprve 

seznámeni se základními vinohradnickými pojmy, s biologií révového keře  

a současně s důležitými částmi vinařské legislativy, aby byli schopni chápat 

jednotlivé aspekty vinařské problematiky v souvislostech. Navazující celek  

se věnuje ošetřování vinic a produkci hroznů včetně výživy a hnojení a včetně pro 

vinohradnictví specifické problematiky ochrany proti působení patogenů. V rámci 

následujících témat si žáci osvojí problematiku zakládání vinic a dopěstování  

do plodnosti.  

Pořadí učiva ve vinohradnické části předmětu bylo sestaveno tak, aby žáci na 

základě získaných znalostí byli schopni co nejdříve zvládat agrotechnické zásahy 

ve vinicích během vegetačního roku a zároveň, aby navazovalo na seznamování 

s tématy o vinohradnictví, která je součástí výuky v předmětu Odborná praxe. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Nejčastěji používanými metodami výuky jsou metody dialogické, heuristická 

metoda nebo diskuze. U některých obtížnějších témat se používá metody výkladu. 

Tyto metody jsou doplňovány prezentacemi učiva pomocí ICT a soustavným 

používáním specifické učebnice Vinohradnictví, koncipované pro uvedené 

metody.  

Nejčastější formou výuky je kombinovaná hodina. Úvodní motivační hodina je 

spojena obecnou prezentací předmětu na vhodném informačním médiu. Učivo 

předkládané v klasických hodinách může být doplňováno seznamováním 

s realitou ve školní demonstrační vinici v areálu školy. Některá témata mohou být 

žákům přiblížena formou exkurze, která může být opakovaně realizována ve 

vinařském středisku Školního statku nebo u jiných vinařských firem. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci jsou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Při hodnocení  

se bude klade důraz především na schopnost aplikovat získané poznatky  

na příkladech z praxe. Přihlíží se k věcné správnosti, k používání odborné 

terminologie a ke správnému jazykovému vyjadřování. Při písemném projevu je 

používána ve větší míře forma otevřených otázek, méně forma testu.  

Při celkovém hodnocení se přihlíží k přístupu žáka k předmětu a k samostatnosti 

při plnění zadávaných úkolů. Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem 

školy, který je součástí školního řádu. 

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

 

Předmět Vinohradnictví umožňuje rozvoj následujících kompetencí: kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a především 

odborné kompetence. 

 

Předmět Vinohradnictví vede žáky k: 

 pozitivnímu přístupu k získávání znalostí a dovedností 

 porozumění mluvenému projevu 

 efektivnímu vyhledávání a zpracování informací 

 využívání různých informačních zdrojů včetně svých i cizích zkušeností 
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 využívání dříve nabytých vědomostí a zkušeností 

 schopnosti spolupráce při týmovém řešení 

 srozumitelným a souvislým formulacím svých myšlenek 

 k dodržování odborné terminologie 

 k práci s osobním počítačem s běžným základním softwarovým 

vybavením 

 ovládání základních agrotechnických opatření při pěstování révy vinné 
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V předmětu Vinohradnictví je možné uplatnění těchto průřezových témat: 

 Občan v demokratické společnosti: vliv alkoholu na společnost, 

umírněná konzumace vín jako projev kontroly svého jednání 

 Člověk a životní prostředí: orientace k šetrnému působení vinohradnické 

výroby na životní prostředí, a zdraví člověka, upřednostňování 

alternativních pěstitelských postupů, uvědomování si možností 

prevence, znalost principů udržitelného rozvoje  

 Člověk a svět práce: uvědomění si významu vzdělání a celoživotního 

učení pro život, motivace k vyhledání pracovních příležitostí podle své 

specializace 

 Informační a komunikační technologie: používání počítače, především 

pro zpracování informací a využívání informačních zdrojů, práce  

s internetem 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost na znalosti získané 

v jiných předmětech: 
Základy zahradnictví – navazují na tematické celky ekologické podmínky, výživa  

a hnojení, obdělávání půdy Základy potravinářství   

 Stroje a zařízení – navazuje tematickým celkem opěrné konstrukce 

 Rostlinolékařství – navazuje tematickým celkem choroby a škůdci 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- definuje vinohradnictví a vinařství 

- chápe historické souvislostimezi 

pěstebními postupy a vědeckým 

vývojem 

- respektuje vybrané legislativní 

informace při pěstování pévy vinné 

1. Historie, platná legislativa 

- historie výroby vín 

- využití vinařské legislativy 

 
 

OD4 

- popíše části keře, zná jejich funkci 

- popíše složení hroznu a bobulí 

2. Biologie révového keře 

- části keře 

ČŽ1 
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- rozlišuje jednotlivé fenologické fáze 

vegetačního cyklu 

- vegetační cyklus 

 

- definuje klimatické podmínky pro 

révu vinnou 

- rozlišuje odlišné stanovištní 

podmínky 

- formuluje požadavkyna půdu 

- vysvětlí pojem: terroir 

3. Specifické ekologické 

podmínky pěstování 

 klimatické podmínky 

 stanovištní podmínky 

 půdní podmínky 

ČŽ1 

- vysvětlí význam jednotlivých živin 

- odhadne chybějící živinu podle 

vizuálních příznaků 

- odebere půdní vzorek, orientuje se 

ve výsledních rozborů 

4. Výživa a hnojení vinic ČŽ2 

- popíše postupy při obdělávání půdy 

v průběhu roku v meziřadí a pod keři 

- doporučí vhodný způsob obdělávání 

5. Obdělávání půdy ČŽ2 

- rozliší druhy řezu 

- vysvětlí zásady řezu a doporučí 

zatížení keře 

- popíše způsoby vedení keře 

- vybere vhodný způsob vedené pro 

odlišné požadavky na kvalitu sklizně 

- objasní zásady vazby tažňů 

6. Tvarování keře 

- řez a zatížení 

- způsoby vedení 

- suchá vazba 

 

 

- vysvětlí význam jednotlivých prací za 

zelena, popíše jejich postup 

- posoudí vhodnost redukce sklizně 

7. Zelené práce  

- navrhne pořadí přípravných prací 

před sklizní 

- posoudí kvalitu slizených hroznů 

- Vvysvětlí princip sklizecích strojů 

8. Sklizeň  

- rozpozná vizuální přiznaky výskytu 

chorob a škůdců 

- využije signalizaci chorob a škůdců, 

určí termín zasahu 

- chápe a upřednostňuje postupy 

integrovaného a ekologického 

pěstování 

9. Choroby a škůdci 

- příznaky nejběžnějších 

chorob a škůdců 

- signalizace výskytu chorob a 

škůdců 

- moderní způsoby pěstování 

v souladu s přírodou 

 

 

 

 

 

ČŽ2, OD7 

- uvede postup prací souvisejících se 

založením vinice 

- popíše ošetřování sazenic v roce 

výsadby a a dalších letech 

10. Zakládání vinic 

- založení vinice 

- ošetřování v I. a II. roce po 

výsadbě 

ČŽ1 

- rozlišuje jednotlivé části konstrukce 11. Opěrné konstrukce  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

210 

 

 

- přiřadí vhodné typy konstrukcí 

k jednotlivým způsobům vedení 

Celkový počet hodin 66  
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Č. / název předmětu: 4.3.22 Sadovnictví 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 3 3 8 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu  

 

Obecným cílem předmětu Sadovnictví je získání základních teoretických znalostí  

o zakládání zeleně a o péči o ni, dále seznámit žáky se základními druhy dřevin,  

s jejich nároky a způsoby použití v sadovnických kompozicích. Předmět dále 

poskytuje žákům základní znalosti týkající se sadovnické kompozice, 

kompozičních prvků, soustavy zeleně a plánování a projektování zeleně.  

Pro proces výuky dendrologie je nezbytné, aby žáci viděli jednotlivé dřeviny přímo 

na stanovišti a různé vegetační stupně je vhodné sledovat při odborných 

exkurzích. Jejich poznávání je nutné provádět na živém přírodním materiálu. Žáci 

mají dále také pochopit význam zeleně pro životní prostředí a specifikovat její 

význam v jeho jednotlivých složkách. 

 

 Charakteristika učiva 

Předmět žákům nastiňuje orientaci v historickém vývoji zahrad a parků. Rovněž se 

snaží žákům poskytnout základní znalosti týkající se stavebního materiálu 

využívaného pro zahradní stavby a technologických postupů u jednotlivých staveb 

v sadovnických úpravách. Žáci jsou dále informováni o používaných způsobech 

výsadby a péči o dřeviny a květiny v sadovnických úpravách. Žáci si osvojí znalosti 

o trávnících, zejména rozdělení, zakládání a péči. Vyučování tohoto předmětu 

vede žáka k tomu, aby dovedl používat odbornou terminologii a tak byl schopen 

přesného vyjadřování v rámci svého oboru. Poskytuje základní znalosti  

o dřevinách jednotlivých skupin, definuje rozlišovací znaky jednotlivých druhů  

a poskytuje přehled o použití dřevin pro jednotlivá stanoviště.  Dále si žáci osvojí 

základní znalosti týkající se sadovnické kompozice, kompozičních prvků, soustavy 

zeleně a plánování a projektování zeleně. Žáci získají obecné a speciální poznatky, 

principy, zákonitosti a pravidla pro tvorbu sadovnických úprav. 



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

212 

 

 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

Předmět je vyučován ve II.ročníku v rozsahu 2 hodin týdně, ve III. ročníku  

v rozsahu 3 hodin týdně a ve IV. ročníku také v rozsahu 3 hodin týdně. Má úzkou 

návaznost na předmět biologie, základy zahradnictví a geodézie. Pro osvojení 

tématického celku - Historické zahrady a parky, si žáci musí zopakovat učivo 

předmětů novodobé dějiny a český jazyk – literatura (I.ročník). Základní metodou 

výuky je výklad, většinou ve formě řízeného rozhovoru, kdy se žáci částečně 

samostatně snaží najít správné řešení k nadnesenému problému.  Při výuce 

dendrologie je nutné předkládat vzorky probíraných dřevin a herbářů.  

 Lze využívat i multimediální techniku např. multimediální atlasy. Nedílnou 

součástí je výuka v terénu. Důkladnému zafixování poznatků pomáhá pravidelné 

prověřování žáků formou poznávání vzorků rostlin. Na závěr výuky dendrologie 

žák vypracuje herbář dřevin. Tématický celek – Plánování a projektování zeleně 

využívá některých znalostí z předmětu Zahradnické kreslení. Při výuce jsou rovněž 

využívány praktické znalosti a dovednosti z předmětu Sadovnické projektování. 

Pro lepší názornost výuky je třeba užívat moderních pomůcek – zejména odborné 

literatury, časopisy a elektronické publikace a prezentace. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení výsledků žáků probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy v rámci 

klasické stupnice 1-5. Ověření znalostí žáků probíhá průběžně během celého 

školního roku ústním zkoušením a písemnými testy, které jsou zařazeny  

po dokončení příslušného tématického celku. Při prověřování z dendrologie je 

přesně stanovený počet položek a přesně stanovený počet bodů, které žák musí 

dosáhnout na jednotlivý klasifikační stupeň. Žák, který je klasifikován horším 

stupněm než dostatečný, za skupinu dřevin, se  musí podrobit opakování 

zkoušky.  Nedílnou součástí hodnocení žáka je i jeho aktivní přístup k výuce. 

Kladně jsou hodnoceny jsou referáty, případně písemné práce. 
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 umět pracovat s textem, vyhledávat a zpracovávat informace 

 využívat ke svému učení zkušeností svých i jiných lidí 

 přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí 

Kompetence k řešení problémů 

 porozumět zadání úkolu, umět stanovit problém a najít vhodné řešení, 

případně varianty řešení a umět je odůvodnit 

 využívat zkušeností a vědomostí získaných dříve 

 mít schopnost spolupracovat při řešení problémů v týmu 

 využívat při řešení problémů různé metody a myšlenkové operace 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 mít schopnost jednat samostatně a iniciativně ve veřejném zájmu, 

 i zájmu vlastním 

 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského 

chování 

přispívat uplatňování hodnot demokracie 

 uvědomovat si vlastní kulturní národní a osobní identitu 

 komunikativní kompetence 

 formulovat souvisle a srozumitelně své myšlenky 

 dosahovat jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci nejméně  

v jednom cizím jazyce 

 ovládat odbornou terminologii a užívat ji ve svém odborném projevu 

 aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

Matematické kompetence 

 aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

 umět číst a vytvářet různé formy grafického znázornění 
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Personální a sociální kompetence 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci pracovních a jiných činností 

 podněcovat práci v týmu o vlastní názory na celkové zlepšení 

 nezaujatě zvažovat názory druhých 

 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání 

jiných lidí 

 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 mít názornou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách  

v oboru 

 mít představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je 

srovnávat se svými představami a předpoklady 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovat  

si význam celoživotního učení 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s  informacemi 

 pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením 

 umět používat nové aplikace 

 umět komunikovat elektronickou poštou 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména využitím celosvětové 

sítě- internet 

 posuzovat věrohodnost rozdílných informačních zdrojů 

 kriticky přistupovat k získaným informacím 

Odborné kompetence 

 znát sortiment okrasných dřevin, běžně používaných, nebo použitých  

v sadovnických úpravách 

 umět dřeviny určit a pojmenovat českým i vědeckým názvem 

 stanovit vhodné podmínky pro jejich pěstování- tzn. vybrat vhodné 

stanoviště v rámci příslušného vegetačního stupně 

 stanovit hodnoty okrasných dřevin 

 respektovat zeměpisné rozšíření dřevin a možnosti introdukce 
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Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti – žák má: 

 být ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné 

zájmy a ve prospěch jiných lidí 

 hledat kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností 

 má být schopen odolávat myšlenkové manipulaci 

 má kriticky hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé 

potřeby 

 má mít schopnost morálního úsudku 

 má mít dobrý vztah k životnímu prostředí, ať už v rámci své profese či 

jako běžný občan  

Člověk a životní prostředí 

 dokáže esteticky vnímat své okolí a přírodní prostředí, 

 v rámci své profese uvažuje o jeho zlepšení, zejména s ohledem  

na zásady zdravého životního stylu s vědomím odpovědnosti za své 

zdraví i zdraví ostatních 

 má přehled o způsobech ochrany přírody a o používání šetrných 

technologií 

 chápe zdravou zeleň jako nepostradatelnou součást životního prostředí 

a jako prostředek pro jeho trvalé zlepšování 

Člověk a svět práce 

 uvědomuje si význam svého kvalitního odborného vzdělání pro dobré 

postavení na trhu práce a jako základ pro celoživotní vzdělávání  

a odborný růst 

 ve škole získá i poznatky vedoucí k možnosti samostatného podnikání ať 

již ve zvoleném oboru či oboru příbuzném 

 je schopen vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, 

orientovat se v ní z hlediska svých předpokladů a profesních cílů 

 rovněž vyhledává a posuzuje informace o profesních příležitostech, 

orientuje se v nich a vytváří si o nich základní představu 

Informační a komunikační technologie 

 používá základní a aplikační programové vybavení počítače nejen  

pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

2. Ročník (66 hodin)   

Žák: 

- vysvětlí význam zakládání a údržby 

zeleně pro člověka, pro životní 

prostředí a udržení krajiny 

1. Úvod do předmětu 

 

ČŽ2, ČŽ3 

- vnímá zeleň jako významnou složku 

působící na člověka v mnoha 

směrech  

- objasní význam zeleně 

- posoudí vliv zeleně na životní 

prostředí 

2. Význam zeleně 

 

 

 

ČŽ2, ČŽ3 

 

- je seznámen s historickým vývojem 

- rozpozná nejvýznamnější stavební 

slohy a člení je podle jejich typických 

znaků 

- rozpozná nejvýznamnější zahradní 

slohy a člení je podle jejich typických 

znaků 

- dokáže přirovnat zahradu či park 

k příslušnému zahradnímu slohu 

- vysvětlí jednotlivé kompoziční prvky, 

principy a prostředky 

3. Historický vývoj zahrad a 

parků 

- vývoj stavební architektury  

 

 

- zahradní slohy 

 

 

- zahradnické a krajinné 

kompoziční prvky, 

kompoziční principy a 

prostředky 

 
OD4 

- ovládá postupy při realizaci 

sadovnické úpravy 

- popíše způsoby vytyčování 

v sadovnických úpravách 

- vyjmenuje a popíše jednotlivé 

pomůcky pro vytyčování úpravy 

- uvede charakteristiku zemin a popíše 

jejich třídění 

- charakterizuje jednotlivé pojmy 

spojené s terénními úpravami 

- konkretuzuje jednotlivé způsoby 

terénních úprav 

- zdůvodní důležitost péče o půdu 

4. Zakládání sadovnických 

úprav 

- harmonogramy prací a 

případná zaměnitelnost 

 

 

 

 

- chápe význam staveb v sadovnických 

úpravách 

5. Stavby v sadovnických 

úpravách 
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- zná vlastnosti jednotlivých stavebních 

materiálů 

- zdůvodní použití stavebních 

materiálů 

- vysvětlí důležitost stavební 

konstrukce pro sadovnické úpravy 

- seznámí se s významem cest 

v sadovnických úpravách 

- vyjmenuje druhy cest 

- zná charakter jednotlivých druhů cest 

- popíše hlavní části cesty 

- vysvětlí potřebu údržby cest 

- objasní význam a umístění 

odpočívadel v sadovnické úpravě 

- popíše a charakterizuje jednotlivé 

prvky odpočívadel a parkovišť  

- chápe význam hřišť a cvičišť 

v sadovnických úpravách 

- charakterizuje druhy hřišť a cvičišť 

popíše stavbu hřiště či cvičiště 

- ovládá základní údržbu prováděnou 

na těchto plochách 

- objasní význam umístění schodišť 

- vysvětlí rozdíly mezi jednotlivými 

druhy schodišť 

- vysvětlí zásady platné pro stavbu 

schodišť 

- chápe význam zídek pro sadovnické 

účely 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

zídek a je schopen navrhnout jejich 

použití v sadovnické úpravě 

- zná základní údržbu zídek 

- navrhuje nejvhodnější umístění 

skalky v sadovnické úpravě 

- volí vhodný materiál pro její 

vybudování 

- popíše a nakreslí stavbu skalky 

- určí základní rostlinné druhy vhodné 

pro osázení skalky a navrhne jejich 

umístění 

- vysvětlí pravidla pro ošetřování skalek 

- chápe význam vodních staveb  

- stavební materiály 

 

 

- stavevní konstrukce 

 
- cesty a zpevněné plochy 

 

 

 

 

 

- odpočívadla a parkoviště 

 

 

 

- hřiště a cvičiště 

 

 

 

 

 

- schodiště 

 

 

 

 

- zítky 

 

 

 

 

 

- skalky 

 

 

 

 

 

 

 

- vodní stavby 

- bazény 

- fontány 
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v sadovnických úpravách 

- zná stručnou charakteristiku 

jednotlivých druhů vodních staveb 

- popíše postup stavby daných vodních 

staveb 

- pojedná o druzích rostlin vhodný pro 

osázení břehů a okolí vodních ploch 

- vysvětlí jak postupovat při údržbě 

vodních ploch 

- zná stručnou charakteristiku 

uvedených drobných staveb 

- vysvětlí pravidla stavby jednotlivých 

staveb 

- popíše údržbu samotných konstrukcí 

staveb i jejich okolí 

- chápe význam vybavení sadovnických 

ploch vysvětlí a charakterizuje využití, 

stavbu, popřípadě údržbu 

sadovnického vybavení 

- rybníčky a jezírka 

- vodní taky 

- voda volné přírody 

 

 

 

 

- drobné zahradní stavby 

- přístřešky 

- pergoly 

- treláže 

- dělící stěny 

 

- vybavení sadovnických 

ploch 

- zavlažovací zařízení 

- osvětlení 

- oplocení 

- zahradní nábytek 

- je schopen pečovat o zeleň 

v sadovnických úpravách a také 

využívat patřičných mechanizačních 

prostředků 

- vymezí vhodné termíny výsadeb 

dřevin a vysvětlí zvolení termínu 

- vysvětlí postupy pro ošetřování 

výsadbového materiálu 

- vysvětlí a popíše postup výsadby jak 

prostokořených rostlin, tak rostlin 

s balem 

- je schopen organizovat výsadbu 

v praxi 

- zná předpoklady, postupy i další 

ošetřování po přesazování dřevin 

- ovládá patřičné ošetřování dřevin 

- vysvětlí funkci řezu a charakterizuje 

řez u jednotlivých skupin keřů a 

některých stromů 

- vysvětlí typy řezů u stromů 

- teoreticky ovládá postupy 

jednotlivých řezů 

- je seznámen s péčí o staré stromy 

- chápe význam růží a květin pro 

6. Péče o zeleň 

 

 

 

- výsadba dřevin 

 

- ošetřování dřevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- růže a květiny 
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sadovnické úpravy 

- zná druhy a vlastnosti záhonových 

růží 

- zná správný postup výsadby růží a 

orientuje se v jejich dalším ošetřování 

- rozezná a charakterizuje hlavní 

pěstitelské skupiny květin 

- vysvětlí a popíše způsoby pěstování, 

výsadby a ošetřování každé skupiny 

květin 

- objasní význam mobilní zeleně pro 

sadovnické úpravy 

- vysvětlí význam travnatých ploch pro 

sadovnické účely 

- charakterizuje jednotlivé druhy 

trávníků 

- charakterizuje dvě základní skupiny 

trav a některé vybrané druhy trav 

- umí sestavit vhodnou trávníkovou 

směs pro danou plochu 

- je seznámen s možností využití 

travních koberců 

- vyhodnotí způsoby zakládání trávníků 

- zná význam dalšího možného 

ošetřování travnatých ploch 

- je seznámen s regenerací trávníků 

- dovede zvolit vhodnou náhradu za 

trávník na extrémních stanovištích 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mobilní zeleň 

 

- trávníkové plochy 

3. ročník (96 hodin)   

- chápe poslání dendrologie  

- orientuje se v rozšíření dřevin a zná 

pojem introdukce  

- definuje dřeviny z hlediska kompozice 

1. Význam a poslání 

dendrologie 

 

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní keře kvetoucí v létě 

a s ozdobnými plody  

- zná jejich nároky a použití  

- dokáže rozhodnout o péči o tyto keře   

2. Keře kvetoucí v létě a 

s ozdobnými plody 

 

- zná botanické členění listnatých 

stromů a jejich nejdůležitější čeledě  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní listnaté stromy  

- ovládá jejich nároky a použití  

3. Listnaté stromy  
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- dokáže rozhodnout o způsobu péče 

- zná botanické členění jehličnanů a 

zná nejdůležitější čeledě  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní jehličnany  

- ovládá jejich nároky a použití  

- dokáže rozhodnout o způsobu péče 

4. Jehličnany  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní stálezelené keře 

- rozdělí je do dvou skupin z hlediska 

nároků, s ohledem na pH půdy  

- ovládá jejich nároky a použití  

- dokáže rozhodnout o způsobu péče 

5. Stálezelené keře  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní druhy z jara 

kvetoucích keřů  

- ovládá jejich nároky a použití  

- dokáže rozhodnout o způsobu péče 

6. Keře z jara kvetoucí  

- zná základní skupiny růží používané 

v sadových úpravách  

- vybrané druhy zařadí do jednotlivých 

skupin  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní druhy růží  

- ovládá nároky a použití jednotlivých 

skupin růží  

- umí o tyto skupiny pečovat 

7. Růže  

- určí a pojmenuje českým i vědeckým 

názvem základní druhy popínavých 

dřevin  

- roztřídí tyto dřeviny z hlediska jejich 

uchycení k opoře 

- ovládá jejich nároky a použití 

- dokáže rozhodnout o způsobu péče 

8. Popínavé dřeviny  

- zná rajonizaci nejčastěji používanou 

v sadovnické praxi 

- charakterizuje jednotlivé vegetační 

stupně 

- zná vhodné dřeviny do jednotlivých 

vegetačních stupňů a rozumí termínu 

- posun vegetačních stupňů z hlediska 

orientace ke světovým stranám 

9. Rajonizace okrasných 

dřevin 
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- respektuje přirozené společenstvo 

v daném vegetačním stupni 

- stanoví vhodné podmínky pro 

založení školky 

- stanoví vhodné podmínky pro 

založení 

- školky 

- definuje vhodné zázemí tj.stavby a 

navrhne vhodné strojní vybavení 

10. Školkařství - úvod   

- zvládá princip a postup generativního 

- rozmnožování 

- vysvětlí význam a postupy při 

posklizňové přípravě osiv 

11. Generativní 

rozmnožování  

- význam, semeno, 

stratifikace, výsev 

 

- zvládá princip a postup vegetativního 

rozmnožování 

- vyhodnotí kvalitu sadby 

- vybere vhodné metody přímého 

rozmnožování k danému druhu 

- chápe význam štěpování  

- dokáže jednotlivé druhy štěpování 

použít 

12. Vegetativní rozmnožování  

- význam, matečnice 

- přímé metody 

 

- nepřímé metody - 

štěpování 

 

- rozdělí vhodně podnože do skupin 

- vybere správně podnož pro daný 

druh a půdně-klimatické podmínky 

13. Podnože  

- ošetřuje výsevy a výsadby 

pěstovaných rostlin 

- vysvětlí obecně pěstitelský postup ve 

volné půdě 

- vysvětlí význam pěstování rostlin v 

kontejnerech a odlišnosti v 

technologii 

14. Pěstování dřevin ve 

školce 

- ve volné půdě 

 

- v kontejnerech 

 

- orientuje se v legislativě 

- vysvětlí parametry pro rozlišení 

kvality sadby 

- označí sadbu správně vyplněnou 

jmenovkou 

15. Legislativa, kvalita, 

označení sadby 

 

- navrhuje technologický postup 

pěstování sadby 

- vysvětlí pěstitelský postup u skupin 

okrasných rostlin 

16. Pěstitelské technologie 

významných skupin 

rostlin 
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Témata na cvičení: 
ukázky a poznávání dřevin – keře 

ukázky a poznávání dřevin – stromy 

ukázky a poznávání dřevin – jehličnany, Pinaceae 

ukázky a poznávání dřevin – jehličnany, Cupressaceae 

ukázky a poznávání dřevin stálezelených 

opakování pěstování a zakládání trávníků, ukázky semen a směsí 

 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 

Kód 

průřezový

ch témat 

4.ročník (90 hodin)   

- chápe pojem logičnost, přiměřenost a 

určitost sadovnické skladby 

- vymezí účelnost provozu 

v sadovnických úpravách 

- rozumí pojmu účelnost technicko-

ekonomická 

- má základní představu o estetice a 

vkusu v rámci sadovnických úprav 

- definuje kompozici geometrickou a 

přírodní 

- definuje symetrii a asymetrii 

sadovnické úpravy 

- rozumí pojmům naturalismus, 

stylizace a abstrakce 

- pracuje s měřítkem v sadovnických 

úpravách a umí definovat 

proporcionalitu 

- rozumí pojmu iluze a umí ji uplatnit 

v kompozici 

- charakterizuje pojem dominanta a 

stanoví zásady jejího použití 

- charakterizuje pojmy gradace, rytmus 

a umí je aplikovat 

- definuje pojem kontrast a stanoví 

zásady jeho použití 

- vysvětlí pojem harmonie v sadovnické 

skladbě 

- ovládá základní teorii o barvách a 

dokáže s nimi pracovat v rámci 

sadovnické kompozice 

1. Základy sadovnické 

tvorby 
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- chápe proměnlivost biotických prvků 

ve vztahu k oživení sadovnické skladb 

- vysvětlí význam světla a stínu 

v sadovnické úpravě 

- ovládá zásady organizace prostoru 

v návaznosti na průhledy a výhledy 

v sadovnické skladbě 

- dokáže navrhnout pohledové 

vymezení obrazů v sadovnické 

kompozici 

- má znalosti o práci s terénem a o 

využití   vodních staveb 

- má jasnou představu o drobných 

zahradnických stavbách a 

architektuře 

- definuje základní skupiny plastik a 

rozhodnout o jejich umístění 

- umí vytvořit vhodnéh pozadí pro 

pomníky a památníky 

- zná základní charakteristiku vnějších 

znaků dřevin 

- rozhoduje o použití botanických 

druhů a jejich kultivarů 

- zná jednotlivé typy výsadeb a umí je 

použít 

- zná jednotlivé skupiny květin 

vhodných pro sadovnické úpravy 

- navrhuje vhodný tvar záhonu a  jeho 

vnitřní členění 

zná různé typy mobilní zeleně a  její 

použití 

2. Sadovnické kompoziční 

prvky 

abiotické prvky 

 

 

 

 

 

biotické prvky 

 

- definuje jednotlivé kategorie zeleně 

zná řešení nejdůležitějších typů 

zeleně 

3. Soustava zeleně 

- rodinné zahrady 

- zeleň v obytných 

prostorech 

- zeleň na náměstích 

- zeleň u průmyslových 

závodů 

- úpravy lázeňských míst 

- nemocniční zahrady 

- školní zahrady 

- hřbitovy a urnové háje 

- zeleň na vesnicích 
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- tvorba a ochrana krajiny 

- zná územně plánovací dokumentaci, 

zejména s generel zeleně 
- orientuje se v projektech pro zeleň, a to 

jak ve výkresové, tak i v textové části 

4. Plánování a projektování 

zeleně 

 

Celkový počet hodin 252  

   

Témata na cvičení    
opakování a poznávání dřevin – keře 

opakování a poznávání dřevin – stromy 

rozbor sadovnické úpravy – kompoziční, biologický, funkční 

vytyčování sadovnické úpravy, zaměření 

opakování a poznávání dřevin – jehličnany, Pinaceae 

opakování a poznávání dřevin – jehličnany, Cupressaceae 

opakování a poznávání dřevin v bezlistém stavu a stálezelené 

inventarizace sadovnické úpravy 
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Č. / název předmětu: 4.3.23 Geodezie 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 2 - - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU  

 

 Obecné cíle předmětu : 

 

Naučit žáky aplikovat základní poznatky o geodetických pracích v zahradnické 

praxi, zejména na úseku zakládání a údržba zeleně, sadovnická tvorba, ovocnictví, 

zelinářství.  

Rozvíjet u žáků představivost, početní schopnosti, aplikaci geometrických úloh, 

grafický projev, přesnost a pečlivost. 

 

 Charakteristika učiva: 

 

Předmět je zařazen do 2. ročníku, a ačkoli vychází ze znalostí učiva matematiky  

a zeměpisu základních škol, je pro žáky těžký. Náročnost je dána zejména 

nutností zvládnout  názvosloví a slovní projev při vysvětlování řešených problémů. 

Jsou to všechny praktické úlohy, na které se mají aplikovat teoretické poznatky. 

Grafické úkoly bývají zpravidla dobře zvládnuty a nemají charakter náročného 

učiva. Předmět geodézie je průpravným předmětem pro ostatní odborné 

předměty. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky: 

 

Předmět geodézie připravuje žáky k tomu, aby si osvojili základní teoretické 

a praktické poznatky o měření měřičskými pomůckami a přístroji, o principech 

situačního a výškopisného měření, o způsobech zpracování měřičských údajů  

a o metodice používání těchto údajů při řešení jednoduchých měřičských úloh.  

Teoretická výuka probíhá v kmenových učebnách formou výkladu spolu  

se samostatnou činností žáků. Praktická cvičení jsou nedílnou součástí výuky  
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a soustřeďují se do dvouhodinových celků. Zde si žáci ověřují nabyté poznatky a 

používají je při praktických činnostech. To jim dodává sebedůvěru do dalšího 

učení a též schopnost vysvětlit, jak postupovat při řešení geodetických úloh. Při 

výuce se uplatňuje skupinový a individuální přístup. Žáci se učí samostatnosti, ale 

i práci ve skupině a skupinu řídit. Písemné záznamy a grafické práce žáků  mají 

charakter samostatných prací. 

 

  Hodnocení výsledků žáků: 

 

Hodnotí se  schopnost řešit geodetické úlohy, znalost správného pojmenování 

pomůcek a strojů, úroveň zvládnutí převodů jednotek a dalších matematických 

dovedností, včetně jejich praktického využití a správnosti výpočtů. Dále pečlivost 

prováděných měření vytyčování, úroveň grafických prací a celkový přístup 

studenta k plnění úkolů.   

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

  kompetence k řešení problémů 

 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, 

matematické, empirické) a myšlenkové operace 

 občanské kompetence a kulturní povědomí 

 komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně 

Matematické kompetence 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, 

umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, 

grafy, schémata apod.) 

 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné 

poloze v rovině i prostoru 
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 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických 

úkolů v běžných situacích 

Personální a sociální kompetence 

 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení 

úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 

 přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení 

osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu 

k druhým 

 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích, 

a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií 

Odborné kompetence 

 dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související  

se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti 

 dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků 

nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) 

  

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

 hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností  

a byli kriticky tolerantní 

 byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci 

 byli ochotni se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné 

zájmy 

Člověk a svět práce 

 práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací 

 verbální komunikace při důležitých jednáních 

 

Předmět geodézie je průpravným předmětem pro ostatní odborné předměty. 

Jeho zařazení do druhého ročníku úzce souvisí s předměty matematika  

a  zakládání a údržba zeleně. Prakticky se uplatňuje především v ovocnictví, 

zelinářství, květinářství, vinohradnictví, školkařství a sadovnické tvorbě. 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

správně používá a převádí běžné 

jednotky 

zná základní teorii měření přímek, 

úhlů situačního  měření,  

zaměřování a zobrazování 

pozemků 

vyměřuje přímky a úhly vhodnými 

měřičskými pomůckami 

1. Body, přímky, úhly  

prakticky ovládá základní metody 

měření 

provádí další základní geodetické 

práce 

2. Plošné měření  

provádí potřebná měření při 

realizaci výsadeb i staveb 

měří relativní výšky v terénu 

pomocí jednoduchých pomůcek 

i přístroji 

umí pracovat s plány a mapami, 

vykonávat potřebné 

zeměměřičské a kresličské  práce 

spojené se zakládáním 

zahradnického díla  

znají význam geodézie pro 

zahradnickou praxi 

3. Výškové měření  

Celkový počet hodin 66  
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Témata na cvičení Učivo Počet 

hodin 

vytyčování bodů a přímek 

měření délek, 

nitkový dálkoměr  

měření a vytyčování úhlů 

Body, přímky, úhly 6 

měření a vytyčování polohopisu  

výpočty  

zjišťování výměry, katastrální mapy  

práce s mapou 

Plošné měření 18 

hrubá nivelace 

geometrická nivelace  

vytyčování stavby, výsadby  

plošná nivelace 

Výškové měření 9 
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Č. / název předmětu: 4.3.24 Stroje a zařízení 

ročník: I. II. III. IV. celkem 

počet hodin: 3 2 - - 5 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Předmět Stroje a zařízení rozvíjí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti 

žáků získané ve fyzikální složce vzdělávání a spolu s předmětem Motorová vozidla 

a Zahradnická technika vytváří technickou složku odborného vzdělávání žáků. 

Jeho zvládnutí je nezbytným předpokladem pro to, aby absolvent školy byl 

schopen zvolit a optimálně využívat vhodné mechanizační prostředky  

a automatizační systémy v podmínkách zahradnického provozu na základě 

znalostí o jejich vlastnostech, konstrukci, obsluze a principech při dodržení zásad 

jejich efektivního využívání a udržování a sledovat nové technické trendy  

a přenášet je do praxe. 

 

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět Stroje a zařízení obsahuje část obecnou a speciální. Do části obecné  

je zahrnuto učivo obecného charakteru s dlouhodobou platností. Jedná se 

zejména o základní fyzikální principy, základní pojmy, technické kreslení, 

technické materiály, strojní součásti a jejich spojování apod. Na tuto část navazuje 

další učivo, ve kterém se již probírají jednotlivé stroje a zařízení určené pro dané 

pracovní operace. Nedílnou součástí je také učivo týkající se  elektrotechniky  

a dopravy v zahradnických provozech. 
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 Pojetí výuky 

 

 Předmět se vyučuje v prvním ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně a ve druhém 

ročníku 2 hodiny týdně. Je rozdělen do 17 hlavních tématických celků, které na 

sebe navazují a navzájem se doplňují. Při předkládání nového učiva je obvykle 

volena metoda výkladu spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické 

techniky a modelů v souladu s charakterem probíraného učiva. Součástí výuky 

jsou názorné ukázky mechanizačních prostředků využívaných v prostorách školy  

a školního statku, které funkčně doplňují teoretickou výuku. 

 

 

 Hodnocení výsledků studentů 

 

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě ústního a písemného 

zkoušení. Důraz bude kladen nejen na hloubku porozumění učiva a na grafický 

projev, ale také na schopnosti technického vyjadřování,  schopnosti aplikovat 

poznatky v praxi a na samostatnost žáků při navrhování použití vhodných 

mechanizačních prostředků pro dané pracovní operace. Hodnocení bude 

v souladu s klasifikačním řádem. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

 rozvíjí technické myšlení žáků 

 vytváří příležitost, kdy se žáci učí komunikovat a spolupráci s druhým 

 učí žáky vymezovat problém a nalézat postupy řešení 

 dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení 

 vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci 

 podněcuje zájem žáků o moderní techniku 

 

Předmět utváří dovednost řešit problémové situace cestou volby vhodných strojů 

a zařízení a jejich využití podle výrobních podmínek na základě znalostí principu 

činnosti stroje. Při řešení zadaných úkolů využívají internet, odbornou literaturu  

a technickou dokumentaci. 
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 Aplikace průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Zajišťují efektivní provoz a využívání mechanizačních prostředků a technologií 

s ohledem na životní prostředí. Žáci jsou vedeni k respektování zásad péče  

o životní prostředí při provozu všech mechanizačních prostředků a výrobních 

technologií. 

Informační a komunikační technologie 

Téma je realizováno tím, že žák je schopen efektivně používat prostředků 

informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Žák: Učivo: Kód 

průřezových 

témat 

1.ročník  (99 hodin)   

- používá fyzikální veličiny a jejich 

jednotky 

1. Fyzikální veličiny a jejich 

jednotky 

 

- rozlišuje druhy pohybů a řeší 

jednoduché úlohy na pohyby 

- určí síly, které působí na tělesa a 

popíše, jaké druhy pohybu tyto 

síly vyvolávají 

- určí mechanickou práci, výkon a 

energii při pohybu tělesa 

- vysvětlí na příkladech platnost 

zákona zachování mech.energie 

- určí výslednici sil působících na 

těleso a jejich momenty 

- aplikuje Pascalův a Archimédův 

zákon na příkladech 

2. Mechanika 

- pohyby přímočaré, pohyb      

      rovnoměrný 

- Newtonovy   zákony        

- gravitační pole, vrhy 

- mechanická práce a energie 

- tlakové síly a tlak v tekutinách, 

proudění tekutin 

 

 

 

 

 

 

- rozliší teplotu a 

termodynamickou teplotu 

- vysvětlí význam teplotní 

roztažnosti látek 

- vysvětlí pojem vnitřní energie 

soustavy 

- řeší jednoduché případy tepelné 

3. Molekulová fyzika a termika 

- základní poznatky termiky 

- teplo a práce, přeměny vnitřní 

energie tělesa, měření tepla 

- tepelné děje ideálním plynu 

- struktura pevných látek a 

kapalin, přeměny skupenství 
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výměny 

- popíše přeměny skupenství látek 

a jejich význam 

 

 

 

- popíše elektrické pole z hlediska 

jeho působení na  elektrický 

náboj 

- řeší úlohy s elektrickými obvody 

s použitím Ohmova zákona 

- popíše princip a praktické použití 

polovodičových součástek 

- určí magnetickou sílu 

v magnetickém poli vodiče 

s proudem 

- vysvětlí podstatu 

elektromagnetické indukce a její 

praktický význam 

- popíše princip střídavých proudů 

a jejich využití v energetice 

4. Elektřina a magnetismus 

- elektrický náboj, elektrická síla, 

elektrické pole, kapacita vodiče 

- elektrický proud v látkách, 

zákony elektrického proudu, 

elektrické obvody, vodivost 

polovodičů, přechod PN 

- magnetické pole, 

elektromagnet, 

elektromagnetická indukce 

- vznik střídavého proudu, 

přenos elektrické energie 

střídavým proudem 

 

 

- rozliší základní druhy 

mechanického vlnění a popíše 

jejich šíření 

- charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou 

délkou a rychlostí v daném 

prostředí 

- řeší úlohy na odraz a lom světla 

- řeší úlohy na zobrazování zrcadly 

a čočkami 

- vysvětlí principy základních typů 

optických přístrojů 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 

5. Vlnění a optika 

- mechanické kmitání a vlnění 

- zvukové vlnění 

- světlo a jeho šíření 

- zobrazování zrcadlem a čočkou 

- spektrum elektromagnetického 

záření, rentgenové záření, 

vlnové vlastnosti světla 

 

 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu 

- popíše objekty ve sluneční 

soustavě 

- zná příklady základních typů 

hvězd 

6. Vesmír 

- sluneční soustava 

- hvězdy a galaxie 

 

 

 

- používá prvky technické 

normalizace 

- čte strojnické a jiné výkresy 

- kreslí jednoduché technické 

7. Základy technického kreslení 

- technická normalizace 

- normalizace strojnických 

výkresů 

- kótování a výrobní výkresy 
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výkresy 

- zná hlavní zásady pro prostorové 

zobrazování 

- základy promítání a prostorové 

zobrazování 

 

- rozlišuje vlastnosti konstrukčních 

a provozních materiálů a 

rozhoduje o jejich použití 

- zná působení nepříznivých vlivů 

na stabilitu materiálu a na jejich 

základě plánuje a provádí 

ochranné zásahy 

8. Technické materiály 

- vlastnosti matriálů 

- konstrukční a provozní 

materiály 

- ochrana proti škodlivý vlivům 

 

 

- rozlišuje jednotlivé druhy spojů a 

jejich použití 

- zná provozní vlastnosti 

jednotlivých částí strojů a je 

schopen je charakterizovat 

9. Části strojů 

- části spojovací 

- součásti k přenosu otáčivého 

pohybu 

- převody 

- mechanismy 

- části pro rozvod tekutin 

 

2. ročník (66 hodin)   

 

- popíše jednotlivé části rozvodu 

elektrického proudu 

- popíše konstrukci 

nejpoužívanějších elektromotorů 

- vysvětlí způsoby ochrany před 

nebezpečným dotykem 

1. Elektřina v zahradnictví 

- rozvod a vedení elektrického 

proudu 

- nejpoužívanější druhy 

elektromotorů 

- ochrana před škodlivými vlivy 

elektrického proudu   

   

 

 

- charakterizuje jednotlivé 

prostředky automatizace 

 

 

2. Automatizace 

technologických procesů 

- technické prostředky 

automatizace 

- automatické ovládání a 

regulace pracovních procesů 

   

 

 

 

- zná principy, konstrukci a využití 

mechanizačních prostředků pro 

dopravu a manipulaci 

s materiálem 

- obsluhuje vybrané dopravní a 

manipulační prostředky 

- zná jednotlivé systémy pro 

dopravu a manipulaci s 

3. Mechanizační prostředky pro 

dopravu a manipulaci 

s materiálem 

- dopravníky 

- doprava kapalin 

- nemotorové dopravní a 

manipulační prostředky 

- motorové dopravní a 

manipulační prostředky 

- dopravní a manipulační 

systémy 
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materiálem 

 

- pracovní plošiny 

 

- popíše princip, konstrukci a druhy 

MP pro základní zpracování půdy 

- navrhuje jejich nejvhodnější 

využití pro dané podmínky 

4. Mechanizační prostředky pro 

základní zpracování půdy 

- teorie zpracování půdy 

- pluhy, kypřiče, podmítače 

 

 

- popíše principy, konstrukci a 

druhy jednotlivých MP a jejich 

funkci u kombinovaných strojů na 

předseťové zpracování půdy 

 

5. Mechanizační prostředky pro 

předseťové zpracování půdy 

- smyky, brány, válce 

- kombinované stroje, 

kompaktory 

 

 

- charakterizuje jednotlivé principy 

výsevních a sázecích mechanismů 

u MP pro setí a sázení 

6. Mechanizační prostředky pro 

setí a sázení 

- secí stroje klasické, přesné 

sázecí stroje 

      

 

- charakterizuje běžně používaná 

hnojiva 

- vysvětlí principy a konstrukci 

rozmetacích ústrojí 

7. Mechanizační prostředky pro 

rozmetání hnojiv 

- rozmetadla statkových hnojiv 

- rozmetadla průmyslových 

hnojiv 

 

 

 

- charakterizuje jednotlivé druhy 

MP pro ochranu rostlin postřikem 

- zná princip a popíše hlavní části 

těchto MP 

8. Mechanizační prostředky pro 

ochranu rostlin postřikem  

- postřikovače, rosiče, zmlžovače 

 

- rozumí konstrukci objektů a 

zadává jejich stavbu a opravy 

- navrhuje technologické vybavení 

staveb a jejich optimální využití 

- obsluhuje topné zařízení a 

zavlažovací systémy 

- kategorizuje objekty 

v zahradnických podnicích, 

konstrukčně jim rozumí a zadává 

provádění jejich staveb a oprav 

- navrhuje vybavení zahradnických 

staveb z hlediska jejich 

technologického využití 

9. Zahradnické a technologické 

stavby 

- technická, technologická a 

ekonomická kritéria na stavby 

- zařízení staveb a zahradnických 

staveb 

- technologické využití staveb 

- topná zařízení 

- zavlažovací systémy 

 

Celkový počet hodin 165  
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Č. / název předmětu: 4.3.25 Zahradnická technika 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 1 - 1 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Předmět Zahradnická technika navazuje na  předmět Stroje a zařízení. Jeho 

zvládnutí je nezbytným předpokladem pro to, aby absolvent školy byl schopen 

zvolit a optimálně využívat vhodné mechanizační prostředky a automatizační 

systémy v podmínkách zahradnického provozu na základě znalostí o jejich 

vlastnostech, konstrukci, obsluze a principech při dodržení zásad jejich 

efektivního využívání a udržování a sledovat nové technické trendy a přenášet je 

do praxe. 

 

 Charakteristika učiva 

 

 Předmět Zahradnická technika obsahuje část speciální, která navazuje na znalosti 

z předmětu Stroje a zařízení v prvém a druhém ročníku. V tomto předmětu se 

probírají zahradnické stavby včetně zařízení a speciální stroje a zařízení využívané 

v podmínkách zahradnického provozu. 

 

 Pojetí výuky 

 

Předmět se vyučuje ve třetím ročníku 1 hodinu týdně. Je rozdělen do 11 hlavních 

tématických celků. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu 

spojená s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů v souladu 

s charakterem probíraného učiva. Součástí výuky jsou názorné ukázky 

mechanizačních prostředků využívaných v prostorách školy a školního statku, 

které funkčně doplňují teoretickou výuku. 
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 Hodnocení výsledků studentů 

 

Žáci budou v každém ročníku hodnoceni na základě ústního a písemného 

zkoušení. Důraz bude kladen nejen na hloubku porozumění učiva a na grafický 

projev, ale také na schopnosti technického vyjadřování,  schopnosti aplikovat 

poznatky v praxi a na samostatnost studentů při navrhování použití vhodných 

mechanizačních prostředků pro dané pracovní operace. Hodnocení bude 

v souladu s klasifikačním řádem. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

 rozvíjí technické myšlení žáků 

 vytváří příležitost, kdy se žáci učí komunikovat a spolupráci s druhým 

 učí žáky vymezovat problém a nalézat postupy řešení 

 dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení 

 vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci 

 podněcuje zájem žáků o moderní techniku 

 

Předmět utváří dovednost řešit problémové situace cestou volby vhodných strojů 

a zařízení a jejich využití podle výrobních podmínek na základě znalostí principu 

činnosti stroje. Při řešení zadaných úkolů využívají internet, odbornou literaturu a 

technickou dokumentaci. 

 

 

 Aplikace průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Zajišťují efektivní provoz a využívání mechanizačních prostředků a technologií 

s ohledem na životní prostředí. Žáci jsou vedeni k respektování zásad péče o 

životní prostředí při provozu všech mechanizačních prostředků a výrobních 

technologií. 
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Informační a komunikační technologie 

Téma je realizováno tím, že žák je schopen efektivně používat prostředků 

informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Žák Učivo Kód 

průřezových 

témat 

3. ročník   

- zná konstrukci a použití 

jednotlivých druhů zahradnického 

nářadí 

- zná BOZP s jednotlivým nářadím a 

stroji pro údržbu porostů 

1. Zahradnické nářadí a 

stroje pro údržbu porostů 

- ruční nářadí 

- motorové nářadí 

 

- popíše konstrukci a požadavky na 

využití jednotlivých typů 

malotraktorů 

- zná BOZP při obsluze malotraktoru 

daného typu 

2. Malotraktory 

- jednonápravové 

- dvounápravové 

- speciální 

 

- popíše principy, konstrukci a druhy 

těch MP 

3. Mechanizační prostředky 

na zakládání trávníků 

 

 

 

- vysvětlí princip, konstrukci a druhy 

těchto MP 

- navrhuje jejich nejvhodnější využití 

- zná BOZP při obsluze těchto MP 

4. Mechanizační prostředky 

na ošetřování a údržbu 

travnatých ploch 

- žací stroje, sběrače 

- provzdušňovače, 

vertikutátory 

 

 

- popíše principy a konstrukci těchto 

MP 

5. Mechanizační prostředky 

pro práce ve vinicích 

 

 

- vysvětlí principy, konstrukci a 

druhy těchto MP 

6. Drtiče, mulčovače, frézy na 

pařezy 

 

 

 

- popíše jednotlivé zavlažovací 

systémy 

- zná princip, konstrukci a druhy 

zavlažovačů 

7. Závlahy 

- zavlažovací systémy 

- postřik 

- kapková závlaha 
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- kategorizuje objekty 

v zahradnickém provoze a 

konstrukčně jim rozumí 

- navrhuje vybavení zahradnických 

staveb z hlediska jejich využití 

 

8. Stavby a zařízení 

zahradnických provozů 

- technická, technologická a      

ekonomická kritéria na 

stavby 

- zařízení zahradnických 

staveb 

- skleníky 

- vegetační kryty z plastů 

 

 

- vysvětlí principy, konstrukci a 

druhy těchto MP 

 

9. Mechanizační prostředky 

na přípravu substrátů 

- drcení a mísení zeminy 

- překopávače kompostu 

- hrnkovací a balíčkovací stroje 

- přesazovací stroje 

 

 

- vysvětlí principy, konstrukci a 

druhy těchto MP 

 

 

10. Mechanizační prostředky 

pro sklizeň 

- sklízeče zeleniny 

- sklízeče ovoce 

- ostatní sklízeče 

 

 

- vysvětlí principy, konstrukci a 

druhy těchto MP 

 

 

 

 

11. Mechanizační prostředky 

pro posklizňovou úpravu a 

zpracování 

- úprava a zpracování 

- třídičky 

- stroje pro expedici 

- posklizňové linky 

 

Celkový počet hodin 32  
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Č. / název předmětu: 4.3.26 Motorová vozidla 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 2 - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Předmět Motorová vozidla spolu s předmětem Stroje a zařízení a Zahradnická 

technika vytváří technickou složku odborného vzdělávání žáků. Jeho zvládnutí je 

nezbytným předpokladem pro to, aby absolvent školy byl připraven teoreticky  

a prakticky k řízení motorových vozidel na pozemních komunikacích  

a na dodržování pravidel silničního provozu. Významný podíl v utváření těchto 

znalostí, dovedností a návyků má řešení problémových dopravních situací a výcvik 

v řízení a údržbě motorových vozidel skupiny B. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět Motorová vozidla obsahuje část výukovou, která je rozdělena do čtyř 

hlavních tématických celků, jako Předpisy o provozu vozidel, Ovládání a údržba 

vozidla, Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, Zdravotnická příprava, a výcvikovou, 

která je tvořena řízením výcvikového vozidla, jeho praktickou údržbou a výcvikem 

zdravotnické přípravy.  

Výuka řízení motorových vozidel probíhá podle platných předpisů pro získání 

řidičského oprávnění skupiny B (zákon č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování 

odborné způsobilosti  řízení motorových vozidel a zákon č. 361/2000 Sb., 

o  provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). Formou 

volitelné výuky je možné rozšířit ve čtvrtém ročníku odbornou způsobilost o řízení 

motorových vozidel skupiny T. 
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 Pojetí výuky 

 

Předmět se vyučuje ve třetím ročníku 2 hodinu týdně. Výuka je rozdělena do čtyř 

hlavních tématických celků, které se navzájem doplňují. Při probírání nového 

učiva je obvykle volena metoda výkladu spojená s názorným vyučováním pomocí 

didaktické techniky a modelů v souladu s charakterem probíraného učiva. 

Součástí výuky jsou názorné ukázky na výcvikovém vozidle, které funkčně doplňují 

teoretickou výuku. Výcvik v řízení a údržbě motorového vozidla a zdravotnické 

přípravě je v rozsahu počtu hodin pro danou skupinu řidičského oprávnění. Důraz 

je kladen na znalost pravidel silničního provozu a jejich aplikaci při řízení 

motorového vozidla, na ovládání a řízení motorového vozidla dané skupiny. 

Praktický výcvik pro skupinu B se provádí v rozsahu 34 hodin (údržba vozidla 2 

hod., zdravotnická přáprava 4 hod. a praktický výcvik v řízení vozdila 28 hod.). 

Praktický výcvik v řízení vozdila se provádí individuálníém způsobem. 

 

 Hodnocení výsledků studentů 

 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného zkoušení. Důraz bude 

kladen nejen na porozumění učiva, ale také na schopnosti technického 

vyjadřování,  schopnosti aplikovat teoretické poznatky během výcviku na vozidle  

a na samostatnosti studentů při řešení dopravních situací. Znalost pravidel je 

hodnocena pomocí zkušebních testů. Tento předmět je zakončen závěrečnou 

zkouškou za přítomnosti zkušebního komisaře. Pro absolvování oboru vzdělávání 

není podminkou získání řidičského oprávnění. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

 rozvíjí technické myšlení žáků 

 učí žáky vymezovat problém a nalézat postupy řešení 

 dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení 

 vede žáky k odpovědnosti za svoje vlastní rozhodnutí 

 podněcuje zájem žáků o moderní techniku 

 

Předmět rozvíjí kompetence řešit běžné i problémové dopravní situace, bezpečně 

ovládat řízení motorového vozidla i samotnou jeho údržbu, zdravotnickou 

přípravu a využívat prostředků informačních a komunikačních technologií.    
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 Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Téma je realizováno tím, že si žák dodržováním  zákonů platných při provozu na 

pozemních komunikacích uvědomuje význam pravidel a zákonů pro fungování 

společnosti. Je veden k úctě k zákonu, učí se samostatnosti, toleranci, 

odpovědnosti a ohleduplnosti. 

Člověk a životní prostředí 

Téma je realizováno tím, že žák dodržuje efektivní provoz a využívání motorových 

vozidel s ohledem na životní prostředí. Studenti jsou vedeni k respektování zásad 

péče o životní prostředí při řízení a údržbě všech vozidel. 

Člověk a svět práce 

Téma je realizováno tím, že žák s řidičským oprávněním má větší uplatnění na 

trhu práce. 

Informační a komunikační technologie 

Téma je realizováno tím, že žák je schopen efektivně používat prostředků 

informační a komunikační technologie v běžném každodenním životě (palubní 

počítač, GPS navigace apod.). 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Žák: Učivo: Kód 

průřezových 

témat 

 

- správně aplikuje základní předpisy 

související s provozem vozidel 

- aplikuje  znalosti z předpisů o 

provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

 

1. Předpisy o provozu vozidel 

- pravidla provozu na 

pozemních komunikacích 

- dopravní značky, světelné 

signály a dopravní zařízení 

- dopravní situace 

- podmínky provozu vozidel 

na pozemních komunikacích 

- související předpisy 

OD8 

 

- zná základní soustavy vozidla a 

činitelé, které mají vliv na 

bezpečnost jízdy, jejich běžnou 

údržbu a odstraňování běžných 

poruch 

- dovede svými slovy popsat 

jednotlicé úkony kontrolní prohlídky 

a vyjmenovat povinnou výbyvu 

vozidla 

- správně aplikuje zásady bezpečné 

jízdy 

- správně používá a obsluhuje 

přístroje, měřécí  a kontrolní 

pomůcky a zaříení motorových 

vozidel 

2. Ovládání a údržba vozidla 

- motor a jeho příslušenství, 

převodové ústrojí 

- podvozek automobilu 

- elektrická zařízení 

- kontrola a výbava vozidla 

- seznámení s automobilem 

- používání základních 

ovládacích prvků 

- úkony před jízdou 

- základní jízdní úkony 

- složité jízdní úkony 

- kontrola a výbava vozidla 

 

 

- získá odbornou připravenost 

k bezpečnému řízení motorových 

vozidel skupiny B (volitelné T) 

 

3. Teorie řízení a zásad 

bezpečné jízdy 

- řidič, automobil, ovládání 

automobilu 

- dopravní situace a bezpečná 

jízda 

 

 

- poskytuje první pomoc podle 

standardů první pomoc 

- ovládá základy první pomoci 

 

4. Zdravotnická příprava 

- dopravní nehoda 

- ohrožení životně důležitých 

funkcí 

- rány a krvácení 
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 - šok, poranění hrudníku a 

břicha 

- úrazy hlavy a ostatní 

poranění 

 

- zvládá testy z pravidel v daném 

rozsahu a v časovém omezení 

- ovládá konstrukci motorového 

vozidla včetně úkonů praktické 

údržby 

- zvládá řízení motorového vozidla 

v rozsahu závěrečné zkoušky 

 

5. Opakování a procvičování 

učiva 

 

- řídí motorové vozdilo ppříslušné na 

pozemní komunikaci v souladu 

s předpisy o provozu motorových 

vozidel a podle zásad bezpečné jízdy 

- získá odbornou připravenost 

skupiny B 

6. Praktický výcvik v řízení 

vozidla 

 

 

- zná běžnou údržbu vozidla a 

odstraňování běžných poruch 

7. Praktický výcvik údržby 

vozidel 

 

 

- dokáže podat první pomoc 

v kritických situacích 

8. Praktický výcvik 

zdravotnické přípravy 

 

OD8 

Celkový počet hodin 64  
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Č. / název předmětu: 4.3.27 Základy floristiky 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

 Specialiazace: Floristická 

tvroba 
2 - - - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

V předmětu  Základy floristiky si žáci osvojí  estetické a kompoziční  principy 

floristiky. Naučí se kombinovat základní vědomosti a dovednosti tak, aby mohly 

být aplikovány při zhotovování  jednoduchých floristických výrobků z živého  

i neživého materiálu k různým příležitostem. Dále se žáci naučí rozlišit a používat 

základní floritstické nářadí, různé druhy technického a dekoračního materiálu 

používaného ve floristice. 

 

 Charakteristika učiva 

  

Žáci si osvojí obecné estetické a kompoziční principy s důrazem na příklady jejich 

využití ve floristice. Umí popsat jednotlivé typy nářadí, technického a dekoračního 

materiálu, jakož i nádob potřebných ve floristice. Umí pojmenovat rostlinný 

materiál používaný ve floristice. Dokáží interpretovat a aplikovat floristické 

techniky a základní floristické disciplíny. Umí interpretovat a aplikovat jednotlivé 

základní disciplíny tématické floristiky.  

Žáci se naučí interpretovat zásady péče o řezané květiny a zeleň, včetně 

fyziologických procesů.  
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

  

Předmět se vyučuje prvním ročníku. Návazně žák pokračuje ve druhém a třetím 

ročníku v povinném předmětu Floristika. Ve třetím a čtvrtém ročníku pak navazuje 

na předešlou výuku předmět Floristická tvorba. 

Při výuce dochází k implementaci teoretických vědomostí při praxi, jejíž formy 

umožňují získání dovedností používaných v základní praktické floristice.  

Výuka předmětu je koncipována jako dynamický proces směřující  od základních 

vědomostí o aranžování květin přes základy estetiky, nářadí a pomůcky, rostlinný 

materiál, techniky aranžování až po základní floristické disciplíny. 

Předmět Základy floristiky je komponován jako posílení formace žáka v jeho 

schopnostech vnímat estetické, enviromentální a sociální vazby společnosti.  

Při výuce se bude používat výklad, řízený rozhovor, diskuze na zadané téma 

předem připravená žáky. Žáci se zúčastní praktickou realizací dovednostní 

soutěže ve floristice v rámci školní soutěže. 

Praktická výuka se realizuje formou cvičení. Využívá se i projektové vyučování. 

Zpracování referátů k  probírané tématice z odborné literatury, novinek 

publikovaných na internetových stránkách a zapracování do probíraného učiva. 

 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení bude kladen akcent na hloubku porozumění učiva. Dále bude 

hodnocena schopnost aplikovat poznatky a vědomosti do praktické složky 

předmětu. Hodnocení teoretických znalostí a vědomostí žáků se prověřuje 

převážně písemnou formou, a to v podobě opakovací písemné práce nebo 

jednoduchých testů k zapamatování učiva. Aplikace praktických dovedností bude 

hodnocena komplexním zhodnocením vytvořených objektů. Nedílnou součástí 

uzavření známky klasifikace z předmětu je splnění poznávání rostlin. Žák musí 

pojmenovat 60 % předložených vzorků. Výsledná známka je kombinací výše 

uvedeného. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Žák získává pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Naučí se pracovat s textem, 

zejména umí vyhledat a zpracovat potřebné informace. Chápe mluvené slovo a je 

schopen si dělat poznámky. Při učení dovede využívat různé zdroje informací. Je 
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schopen sledovat dosahování cílů svého učení a dokáže přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí. Zná možnosti svého dalšího vzdělávání, 

zejména u své odbornosti. 

Žák porozumí zadání úkolu, získá potřebné informace pro jeho řešení, navrhne 

postup a ověří správnost zvoleného postupu. Uplatňuje různé metody pro řešení 

problémů. Využívá dříve získaných znalostí a dovedností. Je schopen 

spolupracovat při řešení problému v týmu. 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve svém zájmu, ale i v zájmu 

veřejném. Dodržuje zákony a respektuje práva druhých. Jedná v souladu 

s morálními principy demokratické společnosti. Uvědomuje si vlastní, národní 

identitu a je v tomto směru tolerantní k druhým. Zajímá se aktivně o politické  

a společenské dění. Chápe význam životního prostředí. Uvědomuje si hodnotu 

života, je zodpovědný za svůj život a spoluodpovědný za životy druhých. Uznává 

tradice vlastního národa a aktivně podporuje jeho hodnoty. Uplatňuje 

mezipředmětový vztah k výchově a občanství. 

Žák se dovede vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a to jak písemně, tak ústně. 

Dokáže zpracovávat administrativní písemnosti a různé typy textů. Dodržuje 

jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Vyjadřuje se a vystupuje 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Dosáhne jazykové způsobilosti 

potřebné pro komunikaci ve své odbornosti v cizojazyčném prostředí nejméně 

v jednom cizím jazyce. Rozvíjí vztah k předmětu český jazyk. 

Žák dovede provádět základní matematické operace při výpočtech souvisejících 

z řešením praktických úkolů. Praktickými příklady rozvíjí matematiku. 

Žák reálně posuzuje své fyzické a psychické možnosti a je schopen odhadovat 

důsledky svého jednání. Reaguje adekvátně na hodnocení své osoby a dokáže 

přijímat kritiku a rady. Dokáže pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních aktivit. Přispívá k vytváření pozitivních interpersonálních 

vztahů. 

Žák má pozitivní postoj ke své profesi a uvědomuje si význam celoživotního 

vzdělávání. Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce u své profese.  

Zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Žák dovede pracovat s prvky IT techniky při řešení pracovních úkolů své profese. 

Dokáže účinně využívat různé zdroje informací k rozvoji svého profesního růstu  

a pro komunikaci pracovní i osobní. Používá znalostí získaných i v předmětu 

Informační a komunikační technika. 

 

Žák dokáže zhotovovat floristické výrobky (vazačské a aranžérské) z živého  

a neživého materiálu k různým příležitostem. Zná a rozlišuje potřebné druhy 

rostlin pro floristické použití. Navazuje na předměty sadovnická dendrologie  

a květinářství. Umí pracovat s potřebným nářadím, které dovede náležitě 
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ošetřovat. Chápe bezpečnost práce jako ochranu zdraví svou i ostatních. Osvojí si 

zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, zejména při 

práci s ostrým nářadím. Dbá na dodržování kvantitativních a kvalitativní 

požadavků výrobků a chápe je jako prvek konkurenceschopnosti. Dochází 

k těsnému propojení z předměty praxe. Efektivně pracuje s používaným 

materiálem. Ekonomicky šetrným přístupem zároveň chrání životní prostředí. 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

1.ročník (počet hodin 66) 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- umí popsat jednotlivé typy nářadí, 

pomůcek a dalšího floristického 

materiálu 

- použije nářadí, pomůcky a další 

floristický materiál  

1. Nářadí, pomůcky, technický 

a dekorační materiál 

- floristické nářadí 

- pomocný materiál 

- nádoby – jejich výběr a údržba 

 

 

- pozná rostlinný materiál 

používaný ve floristice a zná jeho 

vlastnosti a možnosti použití 

- aplikuje znalost vlastností rostlin 

při vlastní floristické práci 

3. Rostlinný materiál 

- rostliny k řezu 

- rostliny hrnkové 

- sklizeň a ošetření rostlin 

- materiál určený k sušení 

 

 

 

- interpretuje jednotlivé floristické 

techniky a to jak přípravné, hlavní 

a závěrečné 

- vysvětlí jednotlivé styly 

v aranžování 

 

- aplikuje jednotlivé floristické 

techniky a to jak přípravné, hlavní 

a závěrečné při praktické 

floristické práci 

 

 

 

- aplikuje jednotlivé styly 

v aranžování při praktické 

floristické práci 

4. Floristické techniky  

- přípravné techniky 

- ohýbání a tvarování, přetáčení 

okolo své osy, nalomení, 

navazování, prodlužování 

přirozených stonků, 

vyztužování, vatičkování, 

začištění páskou, voskování, 

lepení, laminování 

- hlavní techniky 

- volné vkládání rostlin do 

nádob, vázání, vypichování, 

skobičkování, lepení, 

navazování a navlékání na 

dekorační drátek, omotávání a 

proplétání 

- závěrečné techniky 

- styly v aranžování 

- dekorativní styl 

- vegetativní styl 

- formálně lineární styl  

 

 

 

- osvojí si obecné estetické a 

kompoziční principy s důrazem na 

5. Základy estetiky 

- estetické prvky 

- bod, linie, plocha, tvar, textura, 

 

 

OD3 
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příklady jejich využití ve floristice 

- použije estetické a kompoziční 

principy při vlastní floristické práci 

- rozlišuje použité jednotlivé 

estetické a kompoziční principy 

v hotové floristické práci 

struktura, barva, světlo a stín 

- estetické zákonitosti a 

principy 

- harmonie, kontrast, rovnováha, 

metrum a rytmus, 

proporcionalita 

- interpretuje základní floristické 

disciplíny 

- použije základní floristické 

disciplíny při praktické floristické 

práci  

6. Základní floristické disciplíny 

- kytice 

- aranžování nádob 

- věnce 

- festony a girlandy 

 

 

Celkový počet hodin 66  
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Č. / název předmětu: 4.3.28 Floristika  

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Specializace:  

Floristická tvroba  
- 1 1 - 2 

Specializace:  

Zahradní architektura 
- 1 1 - 2 

Specializace:  

Květinový farmář 
- 1 1 - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 Obecné cíle předmětu 

 

V předmětu Floristika si žáci osvojí schopnost interpretovat estetické  

a kompoziční  principy floristických dekorací. Žáci se naučí kombinovat široký 

přehled vědomostí a dovedností tak, aby mohly být aplikovány při zhotovování 

floristických výrobků z živého i neživého materiálu k různým příležitostem a při 

vedení floristických obchodních jednotek. Žáci si osvojí schopnost grafického 

vyjadřování ve floristice, organizování a plánování, kalkulaci výrobků a marketing. 

Žáci se naučí interpretovat zásady péče o řezané květiny a zeleň. Prokáží 

schopnost zúčastnit se floristické soutěže.  

 

 Charakteristika učiva 

  

Žáci si osvojí obecné estetické a kompoziční principy s důrazem na příklady jejich 

využití ve floristice. Dokáží rozlišit jednotlivá historická období ve vývoji floristiky. 

Umí popsat jednotlivé typy nářadí, technického a dekoračního materiálu, jakož  

i nádob potřebných ve floristice. Umí pojmenovat rostlinný materiál používaný ve 

floristice. Dokáží interpretovat a aplikovat floristické techniky a základní floristické 

disciplíny. Umí reprodukovat základy ikebany a interpretovat a aplikovat 

jednotlivé disciplíny tématické floristiky. Dovedou interpretovat prvky interiérové 
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floristiky. Naučí se demonstrovat schopnost grafického vyjádření floristické 

kompozice.  

Umí objasnit základní typy a provoz floristických obchodních jednotek, naučí se 

objasnit organizování a plánování, kalkulaci výrobků a marketingové nástroje  

ve floristických obchodních jednotkách. Dokážou interpretovat zásady péče o 

řezané květiny a zeleň, včetně fyziologických procesů. Demonstrují svoji 

schopnost zúčastnit se floristických soutěží. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

  

Předmět se vyučuje ve druhém a třetím ročníku. Současně je ve třetím ročníku 

propojen s předmětem Floristická tvorba, ve kterém se žák zdokonaluje  

a prohlubuje především praktické, ale i teoretické znalosti získané ve výuce 

předmětu Floristika. Návazně pokračuje s výukou předmětu Floristická tvorba  

i ve čtvrtém ročníku. Při výuce dochází k implementaci teoretických vědomostí při 

praxi, jejíž formy umožňují získání dovedností i provozu floristické obchodní 

jednotky. Výuka předmětu je koncipována jako dynamický proces směřující  od 

základních vědomostí o dějinách aranžování květin přes základy estetiky, nářadí  

a pomůcky, rostlinný materiál, techniky aranžování, základní floristické disciplíny, 

tématickou floristiku až ke komplexní problematice  floristické obchodní jednotky. 

Předmět  Floristika je komponován jako posílení formace žáka v jeho 

schopnostech vnímat estetické, enviromentální a sociální vazby společnosti.  

Při výuce se bude používat výklad, řízený rozhovor, diskuze na zadané téma 

předem připravená žáky. Využívá se i projektové vyučování, kde je komplexně 

zpracováno floristické řešení daného prostoru. Žáci se zúčastní praktickou 

realizací dovednostní soutěže ve floristice v rámci školní soutěže. 

Praktická výuka se realizuje formou cvičení. Využívá se i projektové vyučování. 

Zpracování referátů k  probírané tématice z odborné literatury, novinek 

publikovaných na internetových stránkách a zapracování do probíraného učiva. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení bude kladen akcent na hloubku porozumění učiva. Dále bude 

hodnocena schopnost aplikovat poznatky a vědomosti do praktické složky 

předmětu. Hodnocení teoretických znalostí a vědomostí žáků se prověřuje 

převážně písemnou formou, a to v podobě opakovací písemné práce nebo 

jednoduchých testů k zapamatování učiva. Aplikace praktických dovedností bude 

hodnocena komplexním zhodnocením vytvořených objektů. Výsledná známka je 

kombinací výše uvedeného. 
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 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Žák získává pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Naučí se pracovat s textem, 

zejména umí vyhledat a zpracovat potřebné informace. Chápe mluvené slovo  

a je schopen si dělat poznámky. Při učení dovede využívat různé zdroje informací. 

Je schopen sledovat dosahování cílů svého učení a dokáže přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí. Zná možnosti svého dalšího vzdělávání, 

zejména u své odbornosti. 

Žák porozumí zadání úkolu, získá potřebné informace pro jeho řešení, navrhne 

postup a ověří správnost zvoleného postupu. Uplatňuje různé metody pro řešení 

problémů. Využívá dříve získaných znalostí a dovedností. Je schopen 

spolupracovat při řešení problému v týmu. 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve svém zájmu, ale i v zájmu 

veřejném. Dodržuje zákony a respektuje práva druhých. Jedná v souladu 

s morálními principy demokratické společnosti. Uvědomuje si vlastní, národní 

identitu a je v tomto směru tolerantní k druhým. Zajímá se aktivně o politické  

a společenské dění. Chápe význam životního prostředí. Uvědomuje si hodnotu 

života, je zodpovědný za svůj život a spoluodpovědný za životy druhých. Uznává 

tradice vlastního národa a aktivně podporuje jeho hodnoty. Uplatňuje 

mezipředmětový vztah k výchově a občanství. 

Žák se dovede vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a to jak písemně, tak ústně. 

Dokáže zpracovávat administrativní písemnosti a různé typy textů. Dodržuje 

jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Vyjadřuje se a vystupuje 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Dosáhne jazykové způsobilosti 

potřebné pro komunikaci ve své odbornosti v cizojazyčném prostředí nejméně 

v jednom cizím jazyce. Rozvíjí vztah k předmětu český jazyk. 

Žák dovede provádět základní matematické operace při výpočtech souvisejících 

z řešením praktických úkolů. Praktickými příklady rozvíjí matematiku. 

Žák reálně posuzuje své fyzické a psychické možnosti a je schopen odhadovat 

důsledky svého jednání. Reaguje adekvátně na hodnocení své osoby a dokáže 

přijímat kritiku a rady. Dokáže pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních aktivit. Přispívá k vytváření pozitivních interpersonálních 

vztahů. Žák má pozitivní postoj ke své profesi a uvědomuje si význam 

celoživotního vzdělávání. Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce u své 

profese. Zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Žák dovede pracovat s prvky IT techniky při řešení pracovních úkolů své profese. 

Dokáže účinně využívat různé zdroje informací k rozvoji svého profesního růstu  

a pro komunikaci pracovní i osobní. Používá znalostí získaných i v předmětu 

informační a komunikační technika. 
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Žák dokáže zhotovovat floristické výrobky  z živého a neživého materiálu 

k různým příležitostem. Zná a rozlišuje potřebné druhy rostlin pro floristické 

použití. Navazuje na předměty sadovnická dendrologie a květinářství. Umí 

pracovat s potřebným nářadím, které dovede náležitě ošetřovat. Dokáže 

sestavovat kalkulace výrobků a ovládá tvorbu cen. Rozšiřuje předmět ekonomika 

podniku. Chápe bezpečnost práce jako ochranu zdraví svou i ostatních. Osvojí si 

zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, zejména při 

práci s ostrým nářadím. Dbá na dodržování kvantitativních a kvalitativní 

požadavků výrobků a chápe je jako prvek konkurenceschopnosti. Dochází 

k těsnému propojení z předměty praxe. Efektivně pracuje s používaným 

materiálem. Ekonomicky šetrným přístupem zároveň chrání životní prostředí. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

2.ročník (počet hodin 33) 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák:  

- pojmenuje nejvýznamnější období 

floristické tvorby v historii a chápe 

jejich hlavní znaky 

- interpretuje současnou tvorbu 

 

1. Dějiny aranžování květin 

- aranžování květin ve 

starověku 

- aranžování květin ve 

středověku 

- aranžování květin v období 

novověku 

- současný stav floristického 

dění v ČR 

OD4 

 

- interpretuje  základní rysy a postupy 

ikebany 

 

2. Ikebana 

- japonské umění aranžování 

květin 

 

 

- aplikuje jednotlivé styly v aranžování 

při praktické floristické práci 

3. Styly v aranžování 

- dekorativní styl 

- vegetativní styl 

- formálně lineární styl 

 

 

 

- osvojí siobecné estetické a 

kompoziční principy s důrazem na 

příklady jejich využití ve floristice 

- použije estetické a kompoziční 

4. Základy estetiky 

- estetické prvky 

- bod, linie, plocha, tvar, 

textura, struktura, barva, 

světlo a stín 

OD3 
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principy při vlastní floristické práci 

-  rozlišuje použité jednotlivé estetické 

a kompoziční principy v hotové 

floristické práci 

- estetické zákonitosti a 

principy 

- harmonie, kontrast, 

rovnováha, metrum a 

rytmus, proporcionalita 

 

- interpretuje jednotlivé floristické 

techniky a to jak přípravné, hlavní a 

závěrečné 

 

- vysvětlí jednotlivé styly v aranžování 

 

- aplikuje jednotlivé floristické 

techniky a to jak přípravné, hlavní a 

závěrečné při praktické floristické 

práci 

 

 

5. Floristické techniky  

- přípravné techniky 

- ohýbání a tvarování, 

přetáčení okolo své osy, 

nalomení, navazování, 

prodlužování přirozených 

stonků, vyztužování, 

vatičkování, začištění 

páskou, voskování, lepení, 

laminování 

- hlavní techniky 

- volné vkládání rostlin do 

nádob, vázání, vypichování, 

skobičkování, lepení, 

navazování a navlékání na 

dekorační drátek, omotávání 

a proplétání 

- závěrečné techniky 

 

 

 

 

- interpretuje základní floristické 

disciplíny 

 

- použije základní floristické disciplíny 

při praktické floristické práci  

6. Základní floristické 

disciplíny 

- kytice 

- aranžování nádob 

- věnce 

- festony a girlandy 

 

 

 

- chápe  základní fyziologické procesy 

řezaných květin a zeleně 

- interpretuje hlavní způsoby péče o 

řezané květiny a zeleň 

7. Péče o  řezané květiny a 

zeleň 

- Zásady ošetřování a 

uchování rostlinného 

materiálu  

- fyziologické faktory 

ovlivňující jakost řezaných 

květin  

- stresové faktory a kvalita 

řezaných květin  

- roztoky k ošetření řezaných 

květin 
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3.ročník (32 hodin) 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

 

- interpretuje charakteristické znaky 

tématické floristiky a její základní 

typy prací  

- interpretuje jednotlivé floristické 

techniky u každého floristického 

tématu 

- pozná rostliny a ostatní materiál u 

každého floristického tématu 

- vytvoří jednotlivé práce zahrnuté 

v tématické floristice při praktické 

floristické práci  

1. Tématická floristika 

- svatební floristika 

- smuteční floristika 

- dušičková floristika 

- adventní a vánoční 

floristika 

- jarní a velikonoční 

floristika 

- přízdoba dárků 

- dekorace ze sušených 

rostlin 

 

 

 

 

- interpretuje základní vlastnosti a 

prvky interiérové floristiky 

- pozná rostliny a ostatní materiál 

používaný v interiérové floristice 

2. Interiérová floristika 

- typy interiérů a jejich 

dekorace 

- prostor a jeho vlastnosti 

- světlo a osvětlení interiéru 

- použití rostlin v nádobách  

 

 

 

 

- objasní základní principy fungování 

floristických obchodních jednotek 

 

- aplikuje znalost základních principů 

fungování floristických obchodních 

jednotek při praktických formách 

výuky  

3. Floristická obchodní 

jednotka 

- typy obchodních jednotek 

- provozní zásady 

floristických    obchodních 

jednotek 

- dispoziční prvky 

floristických obchodních 

jednotek 

- sortiment zboží ve 

floristické obchodní 

jednotce 

- organizace práce ve 

floristické obchodní 

jednotce  

 

- interpretuje typy slavnostních 

příležitostí 

- realizuje jednotlivé typy floristických 

prací pro příležitostní floristiku 

4. Příležitostní floristika 

- typy slavnostních 

příležitostí 

 

 

 

 

 

 

- aplikuje jednotlivé floristické práce 5. Navrhování a plánování  
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příležitostní floristiky - vysvětlí typy 

grafického vyjádření floristických 

značek 

- použije grafické floristické značky 

- navrhne floristické řešení daného 

prostoru 

floristické kompozice 

- kreslení floristických 

značek 

- návrh a realizace 

aranžování 

Celkový počet hodin 65  

 

Náměty na cvičení: 

 

Číslo 

tématu 

Téma cvičení Počet 

hodin 

1 Přípravné floristické techniky 2 

2 Hlavní floristické techniky 6 

3 Dekorativní styl 4 

4 Vegetativní styl 2 

5 Formálně lineární styl 2 

6 Kytice 6 

7 Aranžování nádob 6 

8 Věnce 5 
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Č. / název předmětu: 4.3.29 Floristická tvorba 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Specializace: 

Floristická tvroba:  
- - 2 4 6 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

V předmětu Floristická tvorba si žáci rozšíří schopnosti interpretovat estetické  

a kompoziční  principy floristických dekorací. Prohloubí  schopnost kombinovat 

široký přehled vědomostí a dovedností tak, aby mohly být aplikovány  

při zhotovování floristických výrobků z živého i neživého materiálu k různým 

příležitostem a při vedení floristických obchodních jednotek. Také si osvojí 

schopnost grafického vyjadřování ve floristice, organizování a plánování, kalkulaci 

výrobků a marketing. Nezbytné je naučit se interpretovat zásady péče o řezané 

květiny a zeleň. Žáci nabyté schopnosti a dovednosti prokáží účastí ve floristické 

soutěži.     

   

 Charakteristika učiva 

  

Žáci si prohloubí schopnost interpretovat estetické a kompoziční principy 

s důrazem na příklady jejich využití ve floristice.  Osvojí si schopnost interpretace 

a aplikace jednotlivých typů floristických prací příležitostní floristiky. Naučí  

se demonstrovat schopnost grafického vyjádření floristické kompozice. Rozšíří si 

schopnost objasnit organizování a plánování, kalkulaci výrobků a marketingové 

nástroje ve floristických obchodních jednotkách. Naučí se interpretovat zásady 

péče o řezané květiny a zeleň, včetně fyziologických procesů. Demonstrují svoji 

schopnost zúčastnit se floristické soutěže včetně popisu základních postupů při 

organizaci floristické soutěže a hodnocení soutěžních prací. 
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

  

Předmět se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku, plynule navazuje na předmět 

Floristika, který se vyučuje ve druhém a třetím ročníku. Při výuce dochází 

k prohloubení teoretických vědomostí praktickými cvičeními, kde si žáci ověřují 

tyto vědomosti a navazuje i na předmět Praxe, v němž si žáci ještě více vědomosti 

a dovednosti prohlubují přímo v provozu.  

Výuka předmětu je zaměřena na prohloubení předchozích znalostí a dovedností. 

Hlavním rysem je praktická aplikace jednotlivých tématických celků. Při výuce  

se bude používat výklad, řízený rozhovor, diskuze na zadané téma předem 

připravená žáky. Využívá se i projektové vyučování, kde je komplexně zpracováno 

floristické řešení daného prostoru. Žáci se zúčastní praktickou realizací 

dovednostní ve floristice v rámci školní soutěže a různých dalších floristických akcí 

organizovaných školou a jejími patrnery. Dále se účastní různých výjezdů  

do floristických obchodních jednotek, velkoobchodů či jiných floristicky 

zajímavých protor a seznamují se s nimi. 

 

 Hodnocení výsledků žáků 

 

Při hodnocení bude sledována hloubka porozumění učiva. Dále bude akcent  

hodnocení položen na schopnost aplikovat poznatky a vědomosti do praktické 

složky předmětu. Hodnocení teoretických znalostí a vědomostí žáků se prověřuje 

převážně písemnou formou, a to v podobě opakovací písemné práce nebo 

jednoduchých testů k zapamatování učiva. Aplikace praktických dovedností bude 

hodnocena komplexním zhodnocením vytvořených objektů. Nedílnou součástí 

uzavření klasifikace z předmětu je splnění poznávání rostlin. Žák musí 

pojmenovat 60 % předložených vzorků.  

Výsledná známka je kombinací výše uvedeného. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Žák získává pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Naučí se pracovat s textem, 

zejména umí vyhledat a zpracovat potřebné informace. Chápe mluvené slovo a je 

schopen si dělat poznámky. Při učení dovede využívat různé zdroje informací.  

Je schopen sledovat dosahování cílů svého učení a dokáže přijímat hodnocení 

výsledků svého učení od jiných lidí. Zná možnosti svého dalšího vzdělávání, 

zejména u své odbornosti. 
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Žák porozumí zadání úkolu, získá potřebné informace pro jeho řešení, navrhne 

postup a ověří správnost zvoleného postupu. Uplatňuje různé metody pro řešení 

problémů. Využívá dříve získaných znalostí a dovedností. Je schopen 

spolupracovat při řešení problému v týmu. 

Žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve svém zájmu, ale i v zájmu 

veřejném.Dodržuje zákony a respektuje práva druhých. Jedná v souladu 

s morálními principy demokratické společnosti. Uvědomuje si vlastní národní 

identitu a je v tomto směru tolerantní k druhým. Zajímá se aktivně o politické  

a společenské dění. Chápe význam životního prostředí. Uvědomuje si hodnotu 

života, je zodpovědný za svůj život a spoluodpovědný za životy druhých. Uznává 

tradice vlastního národa a aktivně podporuje jeho hodnoty. Uplatňuje 

mezipředmětový vztah k výchově a občanství. 

Žák se dovede vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a to jak písemně, tak ústně. 

Dokáže zpracovávat administrativní písemnosti a různé typy textů. Dodržuje 

jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii. Vyjadřuje se a vystupuje 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Dosáhne jazykové způsobilosti 

potřebné pro komunikaci ve své odbornosti v cizojazyčném prostředí nejméně 

v jednom cizím jazyce. Rozvíjí vztah k předmětu český jazyk. 

Žák dovede provádět základní matematické operace při výpočtech souvisejících 

z řešením praktických úkolů. Praktickými příklady rozvíjí matematiku 

Žák reálně posuzuje své fyzické a psychické možnosti a je schopen odhadovat 

důsledky svého jednání. Reaguje adekvátně na hodnocení své osoby a dokáže 

přijímat kritiku a rady. Dokáže pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních aktivit. Přispívá k vytváření pozitivních interpersonálních 

vztahů. 

Žák má pozitivní postoj ke své profesi a uvědomuje si význam celoživotního 

vzdělávání. Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce u své profese.  

Zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Žák dovede pracovat s prvky IT techniky při řešení pracovních úkolů své profese. 

Dokáže účinně využívat různé zdroje informací k rozvoji svého profesního růstu  

a pro komunikaci pracovní i osobní. Používá znalostí získaných i v předmětu 

informační a komunikační technika. 

Žák dokáže zhotovovat floristické výrobky (vazačské a aranžérské) z živého  

a neživého materiálu k různým příležitostem. Zná a rozlišuje potřebné druhy 

rostlin pro floristické použití. Navazuje na předměty sadovnická dendrologie  

a květinářství. Umí pracovat s potřebným nářadím, které dovede náležitě 

ošetřovat. Dokáže sestavovat kalkulace výrobků a ovládá tvorbu cen. Rozšiřuje 

předmět ekonomika podniku. Chápe bezpečnost práce jako ochranu zdraví svého 

i ostatních. Osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 

činnosti, zejména při práci s ostrým nářadím. Dbá na dodržování kvantitativních 
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 a kvalitativní požadavků výrobků a chápe je jako prvek konkurenceschopnosti. 

Dochází k těsnému propojení z předměty praxe. Efektivně pracuje s používaným 

materiálem. Ekonomicky šetrným přístupem zároveň chrání životní prostředí. 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 3.ročník (počet hodin 64) 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- interpretuje typy slavnostních 

příležitostí 

- realizuje jednotlivé typy floristických 

prací pro příležitostní floristiku 

- aplikuje jednotlivé floristické práce 

příležitostní floristiky  

 

1. Příležitostní floristika 

- typy slavnostních 

příležitosti 

- dárková kytice 

- květinový věnec 

- vypichovaná dekorace 

- alegorie – květinové 

modely  

 

- navrhne a realizuje květinovou 

dekoraci a aranžmá v interiéru 

- interpretuje hlavní zásady a podmínky 

hydroponického pěstování rostlin 

 

- navrhne a realizuje florální objekty 

2. Interiérová floristika 

- květinové dekorace a 

aranžmá v interiéru 

- hydroponické pěstovaní 

rostlin 

- florální objekty  

 

 

 

- charakterizuje legislativní rámec 

existence floristické obchodní 

jednotky 

- interpretuje základní nástroje 

marketingu floristické obchodní 

jednotky 

- vytvoří kalkulaci floristického výrobku 

3. Floristická obchodní 

jednotka 

- legislativa 

- marketing 

- kalkulace 

 

 

 

- vysvětlí typy grafického vyjádření 

floristických značek 

- použije grafické floristické značky 

- navrhne floristickou dekoraci menšího 

rozsahu 

- vytvoří kalkulaci  floristické dekorace 

4. Navrhování a plánování 

floristické kompozice 

- kreslení floristických 

značek 

- návrh a realizace 

aranžování menších a 

jednodušších floristických 

dekorací a jejich kalkulace 

 

 5. Sortiment řezaných  
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- zná běžně používný sortiment květin a 

zeleně k řezu 

- chápe základní fyziologické procesy 

řezaných květin a zeleně 

- interpretuje hlavní způsoby péče o 

řezané květiny a zeleň 

květin a zeleně – péče o 

řezané květiny a zeleň 

- základní běžně používaný 

sortiment 

- zásady ošetřování a 

uchování rostlinného 

materiálu 

- fyziologické faktory 

ovlivňující jakost řezaných 

květin 

- stresové faktory a kvalita 

řezaných květin 

- roztoky k ošetření 

řezaných květin 

 

- demonstruje svoji schopnost zúčastnit 

se floristické soutěže  

- popíše základní postupy při organizaci 

floristické soutěže  

- chápe hodnocení soutěžních prací 

6. Floristické soutěže 

- historie a současnost 

floristických soutěží 

- příprava na soutěž 

- účast na soutěži 

- hodnotící kritéria 

 

 

 

- zná historii a součastnost výstavnictví 

- účastní se přípravy a realizace 

floristické výstavy 

- demonstruje své schopnosti, 

dovednosti a vědomosti získané ve 

výuce 

 

7. Tématická floristická 

výstava 

- historie  a současnost 

výstavnictví 

- největší a nejznámnější 

floristické výstavy v ČR a ve 

světě 

- příprava výstavy 

- účast na výstavě 
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 4.ročník (počet hodin 120) 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- interpretuje typy tématické floristiky 

- realizuje jednotlivé typy floristických 

prací pro tématickou floristiku včetně 

kalkulace 

- aplikuje jednotlivé floristické práce 

tématické floristiky  

1. Tématická floristika 

- typy tématické floristiky 

- pohřební kytice a věnec 

- vypichovaná dekorace 

- svatební kytice  

- sesazovaná dekorace 

 

 

 

- navrhne a realizuje květinovou 

dekoraci a aranžmá v interiéru 

- interpretuje hlavní zásady a podmínky 

hydroponického pěstování rostlin 

- navrhne a realizuje florální objekty 

2. Interiérová floristika 

- květinové dekorace a 

aranžmá v interiéru 

- hydroponické pěstovaní 

rostlin 

- florální objekty  

 

 

- charakterizuje existenci floristické 

obchodní jednotky dle známých 

charakteristik 

- vysvětlí základní nástroje marketingu 

floristické obchodní jednotky 

3. Floristická obchodní 

jednotka  

- Legislativa 

- Marketing 

- projektová výuka - výjezd 

 

 

- vysvětlí typy grafického vyjádření 

floristických značek 

- použije grafické floristické značky 

- navrhne floristickou výzdobu většího 

rozsahu (ples,výstava…) 

- vytvoří kalkulaci  floristické akce 

- realizuje floristickou výzdobu 

rozsáhlejšího charakteru ( maturitní 

ples) 

4. Navrhování a plánování 

floristické kompozice 

- kreslení floristických 

značek 

- návrh a realizace 

aranžování větších a 

složitějších floristických 

akcí (ples, výstava…) a 

jejich kalkulace  

 

- demonstruje svoji schopnost zúčastnit 

se floristické soutěže  

- popíše základní postupy při organizaci 

floristické soutěže  

- chápe hodnocení soutěžních prací 

5. Floristické soutěže 

- příprava na soutěž 

- účast na soutěži 

- hodnotící kritéria 

 

- účastní se přípravy a realizace 

floristické výstavy 

- demonstruje své schopnosti, 

dovednosti a vědomosti získané ve 

výuce 

6. Tématická floristická 

výstava 

- příprava výstavy 

- účast na výstavě 

 

 

 

7. Sortiment řezaných 

květin a zeleně  
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- zná běžně používný sortiment květin a 

zeleně k řezu 

- zná novinky  a méně známý sortiment 

rostlin k řezu 

- základní běžně používaný 

sortiment 

- novinky  v sortimentu a 

méně známý sortiment 

Celkový počet hodin 184  

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

265 

 

 

Č. / název předmětu: 
4.3.30 Zahradnické kreslení 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Specializace:  

Zahradní architektura 
2 -  - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu je dát žákům teoretické a grafické základy zobrazování 

technických, konstrukčních a biologických prvků a staveb tak, aby je mohli 

uplatňovat při dalším studiu, zejména v předmětu Sadovnické projektování 

a později i v praxi.     

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět navazuje na znalosti získané na základní škole. Předmět je nutno chápat 

jako průpravný, zejména pro předmět třetího a čtvrtého ročníku Sadovnické 

projektování. Důraz se klade na vědomosti a zručnost s grafickým zobrazováním. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět je vyučován v prvním ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně. V první fázi jde 

především o seznámení s pomůckami, materiály a technikami grafického 

zobrazování. 

Žáci se seznámí s druhy a úpravami výkresů, s grafickými symboly a jejich 

modifikacemi v různých měřítkách. Dále si žáci rozšíří vědomosti o pravoúhlé 

zobrazování, které aplikují na zadaných úkolech. Výuka pokračuje průpravou pro 

čtení výkresů a jiných podkladů a dále základy prostorového zobrazování.  

Výuka je zakončena vyhotovením jednoduchého projektu rodinné zahrady 

s individuálním řešením zadaného úkolu.  
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  Hodnocení výsledků žáků 

 

K hodnocení výsledků se využívá klasické stupnice 1-5. Hodnocení probíhá 

v souladu s klasifikačním řádem školy. Klasifikován je každý z výkresů a počet 

výkresů je přesně stanoven. To znamená, že žák odevzdá i výkresy, které se 

zpracovávaly v hodinách, kde nebyl přítomen. Pokyny pro dodatečné vypracování 

výkresů získá žák individuálně u vyučujícího. Při celkovém hodnocení vyučující 

bere ohled na přístup žáka k výuce a individuálně zohledňuje grafické schopnosti 

žáků. 

  

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání vůbec, 

 využívat ke svému učení zkušeností svých i jiných lidí 

 umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky  

Kompetence k řešení problémů 

 uplatňovat různé metody myšlení a myšlenkové operace 

 porozumět zadání úkolů, umět najít vhodné řešení, případně varianty 

a umět je zdůvodnit, využívat zkušeností a vědomostí získané dříve 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 jednat odpovědně a samostatně, 

 ctít hodnoty demokracie a přispívat k jejímu uplatňování 

 uznávat tradice a hodnoty svého národa 

Komunikativní kompetence 

 ovládat příslušnou terminologii a umět ji užívat ve svém projevu 

 aktivně se účastnit diskusí a umět obhajovat své názory a postoje 

Matematické kompetence 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění 

 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné 

poloze v rovině i v prostoru 

 efektivně aplikovat matematické postupy v běžných situacích 
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Personální a sociální kompetence 

 podněcovat práci v týmu a obohacovat ji o vlastní názory na celkové 

zlepšení 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání 

ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

 pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj  

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

 uvědomovat si význam celoživotního učení 

 být připraven přizpůsobovat se pracovním podmínkám 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

 pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením 

 komunikovat elektronickou poštou 

 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů 

Odborné kompetence 

 pracovat s různými typy výkresů, umět je číst a využívat 

 nakreslit jednoduchý technický výkres 

 zobrazit různé předměty, jednoduché stavby a rostlinné tvary prostorově 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

 žák má: mít schopnost morálního úsudku 

 hledat kompromisní řešení 

 má mít dobrý vztah k životnímu prostředí 

 být ochoten angažovat se pro veřejné zájmy 

 diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách 

Člověk a životní prostředí 

 má samostatně aktivně poznávat okolní prostředí 

 má chápat postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví 

a život 
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 respektuje principy neudržitelného rozvoje 

 má osvojeny zásady zdravého životního stylu 

Člověk a svět práce 

 je schopen vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, 

orientovat se v ní z hlediska svých předpokladů a profesních cílů 

 uvědomuje si význam kvalitního vzdělání a nutnost celoživotního 

vzdělání 

 vyhledává a posuzuje informace o profesních příležitostech, orientuje se 

v nich a vytváří si o nich základní představu 

Informační a komunikační technologie 

 využívá komunikační a informační technologie, zejména při provádění 

a řešení praktických úkolů 

 uvědomuje si, že ovládání a práce s prostředky informačních 

a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního 

člověka    
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- umí použít vhodné rýsovací pomůcky 

- zvládne techniku rýsování čar od ruky 

- dokáže zachytit dřevinu a ostatní     

kompoziční prvky  z plenéru v měřítku   

1. Materiály a pomůcky 

pro grafické zobrazování, 

kreslení v plenéru 

          

 

- ovládá formátování výkresů, jejich  

popisování  

2. Technické kreslení, 

úprava a popisování 

výkresů 

          

- umí používat technické písmo podle 

normy 

- ovládá grafické značky pro 

sadovnictví a příbuzné obory 

3. Technické písmo, grafické 

značky 

          

- je schopen užívat pravoúhlého 

promítání, např. při čelních 

pohledech na budovu, rovněž je 

schopen zakreslit jednodušší půdorys 

kompozice různých prvků 

4. Pravoúhlé promítání, 

kreslení půdorysů 

          

- se orientuje ve čtení složitějších 

výkresů, zejména sadovnických 

úprav, ale i výkresů stavebních apod. 

5. Čtení složitějších výkresů           

- je schopen jednodušší objekty 

prostorově zobrazit využívá méně 

náročných metod.např. axonometrii 

a izometrii 

6. Prostorové zobrazování           

- v závěru předmětu žák dokáže 

vypracovat jednoduchý projekt 

rodinné zahrady v půdorysném 

provedení a prostorovém zobrazení 

včetně vykolorování obou výkresů 

7. Jednoduchý projekt 

rodinné zahrady 

          

Celkem počet hodin za studium 66  
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Č. / ázev předmětu: 
4.3.31 Sadovnické projektování 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Specializace:  

Zahradní architekura 
- - 2 4 6 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu je rozvinout u žáků teoretické a grafické poznatky zobrazování 

biologických prvků, technických konstrukčních prvků a staveb tak, aby je mohli 

uplatňovat při budoucí profesi, případně při dalším studiu. Předmět má integrující 

charakter a je rozhodujícím pro budoucí profesi žáků, kteří si zvolili specializaci 

„Zahradní architektura“. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět umožňuje bezprostředně navázat na vědomosti získané v prvním 

ročníku v předmětu Zahradnické kreslení. Předmět se zároveň neobejde bez  

znalostí zakládání zeleně, znalostí materiálů a kompozičních principů a prvků. 

Z toho vyplývá návaznost na předměty Sadovnictví a Květinářství. 

 

 Pojetí výuky – strategie výuky 

 

Předmět je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku. V první fázi navazuje na látku 

Zahradnického kreslení z prvního ročníku, žáci opět kreslí v plenéru. Později se 

postupně náročnost úkolů zvyšuje zejména v oblasti plánů pro zeleň. Vrcholem 

grafických dovedností žáků je vytvoření závěrečného projektu sadové úpravy, 

dle vlastního výběru žáka. Projekt musí obsahovat všechny náležitosti  

u obdobných projektů obvyklé. To znamená, že je nutno udělat i orientační 

rozpočet pro zvolenou sadovou úpravu. 

Předmět se vyučuje v menší skupině žáků, neboť je nutné přistupovat  
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ke každému žákovi individuelně a usměrňovat jeho zručnost a grafický projev. 

Žáci mají možnost průběžné konzultace, zejména u složitějších návrhů. Žák musí 

odevzdávat úkoly v dohodnutých termínech, aby se zabránilo nahromadění 

nesplněných úkolů a tím i stresující atmosféře v průběhu výuky. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Hodnocení probíhá v souladu s klasifikačním řádem školy. K hodnocení výsledků 

se využívá klasické stupnice 1-5. Klasifikován je každý z výkresů mnohdy i dvěma 

známkami, s tím, že jedna zahrnuje úroveň nápaditosti řešení a druhá vlastní 

grafické provedení. Tím se předejde horšího hodnocení žáků, kteří jsou případně 

graficky hendikepováni. Počet výkresů je přesně stanoven, to znamení že žák 

odevzdá i výkresy které se zpracovávaly v hodinách, kde nebyl přítomen. Pokyny 

pro dodatečné vypracování výkresů získá žák individuálně u vyučujícího. 

Při celkovém hodnocení vyučující bere ohled na přístup žáka během 

klasifikačního období. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

 umět si vytvořit vhodný studijní režim a pracovní podmínky 

 sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů své práce 

 uplatňovat různé způsoby práce s grafickými pomůckami 

 přijímat hodnocení výsledků své práce od jiných lidí 

Kompetence k řešení problémů 

 musí porozumět zadání úkolu, najít vhodné řešení, případně varianty 

a umět je zdůvodnit 

 využívat zkušeností a vědomostí získaných dříve 

 volit správné prostředky a grafické způsoby vhodné pro splnění 

stanoveného cíl 

 spolupracovat při řešení projekčních problémů s jinými lidmi (týmové 

řešení) 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 jednat odpovědně a samostatně 

 ctít hodnoty demokracie a přispívat k jejímu uplatňování 
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 uznávat tradice a hodnota svého národa 

 komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné i grafické 

podobě přehledně 

 ovládat příslušnou terminologii a správně ji používat ve svém projevu 

 je schopen diskutovat o svých návrzích řešení a obhájit své názory 

a postoje 

Matematické kompetence 

 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné 

poloze v rovině i v prostoru 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění 

 efektivně aplikovat matematické postupy v běžných situacích 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

Personální a sociální kompetence 

 je schopen stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností 

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání 

ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

 podněcovat práci v týmu a obohacovat ji o vlastní názory na celkové 

zlepšení 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

 uvědomovat si význam svého vzdělání v oboru pro trh práce 

 porozumět principům podnikání ve svém oboru a dokázat vyhledávat 

a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního 

prostředí 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

 pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením 

 komunikovat elektronickou poštou 

 posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů 
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Odborné kompetence 

 pracovat s různými typy výkresů, umět je číst a využívat pro svou další 

práci 

 dokáže vyhotovit projekt veřejné sadové úpravy včetně všech náležitostí 

 dokáže nakreslit detail např. květinový záhon 

 je schopen nakreslit jednoduchý technický prvek 

 vyprojektuje menší plochy zeleně v intravilánu sídel 

 má znalosti o dokonalé kompletaci závěrečného projektu 

 

Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti 

 žák má schopnost si klást základní existenční otázky, hledat na ně 

odpovědi a řešení 

 má schopnost odolávat myšlenkové manipulaci 

 je ochoten se angažovat pro veřejné zájmy 

 má schopnost diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách 

Člověk a životní prostředí 

 žák má mít dobrý vztah k životnímu prostředí 

 chápat postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život 

 má samostatně a aktivně poznávat okolní prostředí 

 má osvojeny zásady životního stylu 

 má respektovat principy neudržitelného rozvoje 

Člověk a svět práce 

 vyhledává a posuzuje informace o profesních příležitostech, orientuje se 

v nich a vytváří si o nich základní představu 

 je schopen vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, 

orientovat se v ní z hlediska svých předpokladů a profesních cílů 

 uvědomuje si význam kvalitního vzdělání a nutnost celoživotního 

vzdělávání 
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Informační a komunikační technologie 

 uvědomuje si, že ovládání a práce s prostředky informačních 

a komunikačních technologií patří ke všeobecnému vzdělání moderního 

člověka 

 využívá komunikační a informační technologie, zejména při provádění 

a řešení praktických úkolů 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

3. ročník (64 hodin)   

Žák: 

- zakreslí různé rostlinné prvky 

v plenéru, 

- dokáže, zakreslit i menší skupinu  

- vytváří detaily dřevin případně bylin 

1. Kreslení podle 

skutečnosti 

       

- navrhne vhodný plánek na založení 

pravidelného formálního záhonu 

(záhony zakresluje do modulové sítě, 

což usnadní jejich budoucí vytyčování 

v terénu)  

2. Květinový záhon           

- zpracuje výkres jednoduchého 

technického prvku, například 

dětského pískoviště  

3. Technický prvek            

- navrhne adaptaci parku (například 

u kulturního domu) 

- -navrhne sadové úpravy před různými 

budovami, například před školou, 

prodejnou, kulturním domem, výkresy 

pro tyto objekty je schopen zpracovat 

ve formě skici, zahradně 

architektonického řešení, osazovacího 

výkresu a vytyčovacího výkresu 

4. Řešení úprav u veřejných 

budov  

 

- zakreslí sadové úpravy v grafickém 

programu 

5. Práce s grafickými 

programy 

 

- nalezne vhodné položky v cenících 

stavebních prací pro jednotlivé 

pracovní operace 

6. Rozpočtování  
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- vyhledá ceny materiálu na internetu 

- stanoví agregované ceny pro typové 

práce na základě ceníků stavebních 

prací a cen materiálů 

4. ročník (120 hodin)   

Žák: 

- zakreslí různé stavební a rostlinné 

prvky v plenéru 

1. Kreslení podle 

skutečnosti 

       

- zpracuje pasport zeleně 

- provede inventarizaci dřevin (včetně 

zákresu) 

- navrhne vhodné typy ošetření dřevin 

- zhodnotí úroveň provedených zásahů 

na dřevinách 

- navrhne harmonogram péče o plochu 

zeleně 

2. Pasportizace a 

inventarizace 

 

- navrhne vhodný plánek na založení 

záhonu pro přírodně krajinářský sloh 

(záhony zakresluje do modulové sítě, 

což usnadní jejich budoucí vytyčování 

v terénu) 

3. Květinový záhon           

- zpracuje výkres prvku mobiliáře, tak 

aby výkres mohl posloužit k výrobě 

atypických prvků  

4. Technický prvek            

- vyprojektuje návrh na založení 

zahrady mateřské školy, případně 

základní školy, dále projektuje osázení 

zahrad u rodinných domů ať již 

řadových, dvojdomků nebo 

osamoceně stojících 

- navrhne založení zeleného pásu ve 

městě nebo v krajině 

5. Řešení menších ploch 

zeleně 

         

- zpracovává projekt (dle vlastního 

výběru), tento projekt musí být 

kompletní, obsahuje výkresovou i 

písemnou část včetně rozpočtu 

6. Závěrečný projekt        

Celkem počet hodin za studium 184  
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Č. / název předmětu: 
4.3.32 Základy potravinářství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Speciliazce:  

Vinařství a zpracování 

zahradnických produktů 

2 - - - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Předmět Základy potravinářství je motivačním předmětem žáků školního 

vzdělávacího programu Vinařství a zpracování zahradních produktů. Jeho cílem je 

motivovat žáky pro další odborné předměty v následujících ročnících, aby témata, 

která v těchto předmětech nepovažují za důležitá, zvládli stejně dobře jako 

témata, která považují za atraktivní pro svou budoucí profesi specialisty  

na vinařství a zpracování ovoce a zeleniny. Protože jde především o motivaci žáků, 

je předmět koncipován jako méně náročný.  

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo tohoto předmětu sestává z obecných informací o potravinách, velmi 

stručně se zabývá potravinářskou legislativou, státní kontrolou kvality 

potravinářských produktů a kvalitativním označováním potravin. Žáci jsou též 

seznamováni s filozofií výroby potravin ve vztahu k přírodě. Následuje část, která 

se zabývá složením potravin a druhy potravin obecně; detailně budou žáci 

s jednotlivými složkami potravin seznámeni v následných předmětech odborných 

i všeobecně vzdělávacích.  

Podstatnou část učiva představuje seznámení s jednotlivými druhy zemědělských 

a potravinářských plodin pro výrobu potravin včetně habitu rostlin a také 

senzorického poznávání některých druhů. Degustace některých produktů budou 

zařazovány sezónně podle zralosti jednotlivých druhů plodin. Před první 

ochutnávkou si žáci ověří své senzorické schopnosti pomocí senzorického 

testování. 
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Velmi stručně budou žáci seznámeni se zpracováním zemědělských  

a zahradnických plodin a také s možnostmi jejich uskladnění. Na tyto znalosti 

bude ve třetím ročníku navazovat předmět Zpracování zahradnických produktů.  

Předmět Základy potravinářství také zahrnuje úvod do latiny, kde se žáci velmi 

stručně seznámí se čtením a psaním latinských slov a s tvorbou latinského 

názvosloví, které často činí potíže v odborných předmětech. Také si uvědomí, že 

mnohá dnes běžně používaná slova mají svůj původ v latině, a tak si mohou 

snadněji osvojit jejich význam. 

                                                                          

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

    

Aby byl cíl motivovat žáky naplněn co nejvíce, budou metody výuky často střídány. 

Žáci budou vedeni k samostatné a skupinové práci, zejména při vyhledávání  

a zpracovávání informací, výuka bude podle možností realizována ve školních 

porostech, na parcelách školního statku i u cizích firem. Metoda výkladu bude 

používána jen v náročnějších tématech; pokud to téma dovolí, bude 

upřednostňována metoda diskuze a časté procvičování předkládaného učiva. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Bude přihlíženo 

k věcné správnosti, k používání odborné terminologie a ke správnému 

jazykovému vyjadřování. Při písemném projevu bude upřednostňována forma 

otevřených úloh před formou testu. Při celkovém hodnocení bude přihlíženo 

k přístupu žáka k předmětu a k plnění zadávaných úkolů. Žáci budou hodnoceni 

v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu.  

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

 

Předmět Základy potravinářství umožňuje rozvoj těchto kompetencí: kompetence 

k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence využívat prostředky 

informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi, 

komunikativní kompetence, sociální kompetence, a také v malé míře kompetence 

odborné, které budou rozvíjeny v odborných předmětech v dalších ročnících. 

 

Předmět Základy potravinářství žáky vede k: 

 získání pozitivního vztahu k učení obecně a zvláště k vybranému 

zaměření 
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 získání schopnosti pořizovat si poznámky z výkladu učitele i z výsledků 

samostatné a skupinové práce 

 využívání informačních zdrojů, zpracovávání získané informace a jejich 

uplatňování při řešení problémů v praxi 

 spojování získaných informaci v logické celky jako nově získané znalosti 

 ovládnutí různých technik učení 

 k uvědomění si vazeb mezi jednotlivými zemědělskými produkty  

a životním prostředím 

 

V předmětu Základy potravinářství je možné uplatnění těchto průřezových témat: 

 Člověk a životní prostředí – orientace na šetrné působení zemědělské  

a zahradnické výroby na okolní krajinu 

 Člověk a svět práce – rozvíjení schopností využívat získané znalosti  

a dovednosti v budoucím zaměstnání, umění hledat své uplatnění na 

trhu práce 

 Informační a komunikační technologie – rozvoj schopnosti využívat 

informační zdroje a uplatnit je v odborné praxi, uživatelská znalost  

 

Mezipředmětové vztahy: 

V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost na znalosti získané 

v jiných předmětech: 

 pro předmět Chemie: téma – látkové složení potravin 

 pro předměty Květinářství, Ovocnictví, Zelinářství a Rostlinolékařství – 

základy latiny  

 pro předmět Zpracování zahradních produktů: téma – skupiny 

zemědělských a zahradnických plodin ke konzumu nebo pro zpracování, 

téma – různé způsoby zpracování zemědělských a zahradnických plodin 

a téma – uskladňování potravin, doba trvanlivosti, využitelnost potravin 

 Vinohradnictví – navazují na celky: sklizeň hroznů, výživa a hnojení révy, 

tvarování a ošetřování keřů, odrůdy registrované v ČR a interspecifické 

odrůdy 

 pro předmět Vinohradnictví: témata – kontrola potravin, látkové složení 

potravin 

 pro předmět Vinařství: senzorické schopnosti hodnotit potraviny, 

využitelnost potravin 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Žák Učivo Kód 

průřezových 

témat 

3. ročník   

- chápe souvislosti ve vztazích: 

zemědělská a zahradnická produkce, 

zpracování produktů, výroba a kontrola 

potravin 

1. Úvod do potravinářství  

- ovládá pravidla pro čtení a psaní 

latinských slov 

- vytvoří si dále využitelný slovníček 

výrazů původem z latiny 

2. Úvod do latiny  

- orientuje se v základních pojmech 

potravinářství 

- dokáže vyhledávat informace v zákoně 

o potravinách 

3. Potraviny obecně 

- definice potravin 

- legislativa potravin 

 

 

- vyjmenuje státní instituce provádějící 

kontrolu potravin, orientuje se 

v základních potravinářských webech  

- rozumí principům certifikace potravin, 

rozpozná nejčastěji používaná 

potravinářská loga a zná jejich význam 

- definuje bioprodukty a regionální 

produkty, chápe význam farmářských 

trhů 

4. Kontrola potravin 

- kontrolní instituce, 

potravinářské weby 

- certifikace, loga 

- bioprodukty, regionální 

produkty, farmářské trhy 

ČP 7 

 

- zná základní složky potravin a jejich 

zdroje 

- vyjmenuje důležité vitamíny, chápe roli 

minerálních látek 

- rozumí roli aditiv při výrobě potravin 

5. Látkové složení 

potravin 

- proteiny, lipidy, sacharidy 

- vitamíny, minerální látky, 

esenciální látky 

- aditiva 

 

- popíše základní druhy potravin, jejich 

roli ve výživě 

6. Druhy potravin a jejich 

využívání 

 

 

- zná jednotlivé druhy zemědělských a 

zahradnických plodin, pojmenuje a 

rozpozná jejich základní druhy  

- zařadí běžně pěstované zeleniny do 

druhových skupin 

- rozliší běžně pěstované ovocné stromy 

7. Skupiny zemědělských a 

zahradnických plodin ke 

konzumu nebo pro 

zpracování 

- obiloviny, okopaniny, 

luštěniny, olejniny 

- zeleniny 

  ČŽ 1   
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a keře, popíše ovoce z dovozu 

- určí běžně používané druhy koření a 

kořeninových rostlin 

- vyjmenuje nejznámější léčivé rostliny 

- ovoce lokálního původu, 

ovoce z dovozu, méně 

známé druhy ovoce 

- koření 

- kořeninové a léčivé 

rostliny 

- uvede možné způsoby zpracování 

těchto plodin  

8. Různé způsoby 

zpracování 

zemědělských a 

zahradnických plodin 

 

- uvede možné způsoby uskladňování 

potravin 

- vysvětlí dobu trvanlivosti 

-  

9. Uskladňování potravin, 

doba trvanlivosti 

 

 

- vyzkouší si vlastní senzorické 

schopnosti 

10. Senzorické schopnosti 

hodnocení potravin 

 

 

- absolvuje degustace vybraných 

potravin, především ovoce, zelenin, 

koření a kořeninových rostlin  

11. Degustace některých 

potravin a jejich 

hodnocení 

 

 

- chápe racionální využívání potravin, 
rozumí principu potravinové banky 

12. Využitelnost potravin 
- plýtvání potravinami, 
- potravinová banka 

 

Celkový počet hodin 66  
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Č. / název předmětu: 
4.3.33 Zpracování zahradnických produktů 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - 1 1 - 2 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Zpracování zahradnických produktů vychází ze znalosti z předmětů Základy 

zahradnictví, Základy potravinářství, Ovocnictví, Zelinářství a Základy vinařství. 

Obecným cílem předmětu je objasnit žákům problematiku zužitkování ovoce  

a zeleniny po jejich vypěstování. Zvládnutí této problematiky jim umožní zpětně 

ovlivňovat kvalitu výpěstků s ohledem na jejich další zpracování. Žáci jsou vedeni 

k objektivnímu posuzování potřeby využívat chemické konzervační prostředky.  

 

 Charakteristika učiva 

 

Učivo tohoto předmětu navazuje na výše uvedené předměty, což žákům 

umožňuje přistupovat k problematice se znalostmi vlastností vstupních surovin. 

Po úvodním seznámení s látkovým složením zahradnických produktů následuje 

část zabývající se prvotními zásahy při převzetí ovoce a zeleniny od výrobců. Žáci 

se také seznámí se způsoby uskladňování. Další témata jsou věnována 

nejběžnějším konzervačním metodám včetně finalizace do obalů. Pozornost bude 

též věnována aditivním látkám a limitům jejich používání. V závěrečné části se 

stručně seznámí s výrobou nealkoholických nápojů.  

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

    

Základní metody budou orientovány na výklad a řízený dialog. Pro vhodná témata 

budou používány i metody samostatné a skupinové práce zahrnující využívání PC 

techniky. Součástí výuky budou podle možností i cvičení zaměřená na metody 

konzervace či exkurze ve firmách, pokud budou firmami akceptovány.   
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  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Bude přihlíženo 

k věcné správnosti, k používání odborné terminologie a ke správnému 

jazykovému vyjadřování. Při písemném projevu bude upřednostňována forma 

otevřených úloh před formou testu. Při celkovém hodnocení bude přihlíženo 

k přístupu žáka k předmětu a k plnění zadávaných úkolů. Žáci budou hodnoceni 

v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. 

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

 

Předmět Zpracování zahradnických produktů umožňuje rozvoj těchto 

kompetencí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi a kompetence odborné, zahrnující znalosti uskladňování  

a zpracování ovoce a zeleniny. 

 

Předmět Zpracování zahradnických produktů žáky vede k: 

 získání pozitivního vztahu k učení obecně a zvláště k vybranému zaměření 

 získání schopnosti pořizovat si poznámky z výkladu i z výsledků samostatné 

a skupinové práce 

 využívání informačních zdrojů, zpracovávání získané informace a jejich 

uplatňování při řešení problémů v praxi 

 ovládnutí různých technik učení 

 ke spolupráci se spolužáky při řešení problémů 

 k uvědomění si možností využití sami sebe po ukončení studia v různých 

firmách 

 získání schopnosti uplatňovat se ve zpracovatelských firmách  

i u distributorů zahradnických produktů 

 posuzování používání druhů aditivních látek ve výrobě 
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V předmětu Zpracování zahradnických produktů je možné uplatnění těchto 

průřezových témat: 

 Člověk a životní prostředí – orientace na šetrné působení zemědělské  

a zahradnické výroby na okolní krajinu 

 Člověk a svět práce – rozvíjení schopností využívat získané znalosti  

a dovednosti v budoucím zaměstnání, umění hledat své uplatnění na trhu 

práce 

 Informační a komunikační technologie – rozvoj schopnosti využívat 

informační zdroje a uplatnit je v odborné praxi, uživatelská znalost práce 

s výpočetní technikou a její aplikace v oboru 

 

Mezipředmětové vztahy: 

 V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost tohoto 

předmětu na všeobecné a odborné předměty v předchozích ročnících: 

 v předmětu Chemie a v předmětu Základy potravinářství: návaznost  

na téma – složky potravin (sacharidy, lipidy, bílkoviny) 

 v předmětech Základy ovocnářství, Ovocnářství, Zelinářství – návaznost na 

vlastnosti jednotlivých druhů zahradnických produktů  

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák:  

- chápe význam ovoce a zeleniny ve 

výživě 

1. Význam zpracování 

ovoce a zeleniny 

 

 

 

- popíše vhodnost jednotlivých druhů 

O+Z pro zpracování 

 

2. Vhodnost jednotlivých 

produktů jako suroviny 

- vhodnost a využívání 

druhů ovoce 

- vhodnost a využívání 

druhů zelenin 
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- uvede nejdůležitější látky nacházející 

se v O+Z 

3. Látkové složení a změny 

v produktech po sklizni 

- látkové složení ovoce 

- látkové složení zeleniny 

 

 

- popíše podmínky skladování O+Z 

- uvede druhy skladů a vysvětlí 

principy jejich fungování 

4. Skladování ovoce a 

zeleniny 

- podmínky pro skladování 

O+Z 

- druhy skladů a principy 

jejich fungování 

ČP 7 

- charakterizuje nejčastější fyziologické 

poruchy O+Z  

- uvede nejvýznamnější skládkové 

choroby O+Z  

5. Fyziologické poruchy a 

skládkové choroby  

- fyziologické poruchy O+Z 

- skládkové choroby O+Z  

ČŽ 1 

- zdůvodní čištění O+Z před 

zpracováním 

- rozumí principům třídění 

- uvede druhy O+Z s nutností 

odpeckovávat a loupat 

- uvede příklady dělení plodů O+Z při 

zpracování 

6. Třídění, úpravy  

- čištění  

- třídění 

- odpeckování a loupání 

- dělení plodů 

 

 

- uvede příklady konzervace chlazením 

- popíše postupy při zmrazování 

7. Konzervace chlazením a 

mrazením 

- chlazení 

- zmrazování 

 

 

- popíše postup sušení O+Z, uvede 

druhy vhodné pro sušení 

- vysvětlí postup kandování ovoce 

8. Konzervace snižováním 

obsahu vody 

- sušením 

- kandováním 

 

 

- vysvětlí princip sterilace 

- zná postupy při výrobě kompotů a 

směsí sterilovaných zelenin 

9. Konzervace sterilací 

- metody sterilace 

- kompoty 

- směsi sterilovaných 

zelenin 

 

 

- vysvětlí princip konzervace 

zahušťováním 

- zná postupy při výrobě ovocných, 

zeleninových pomazánek a rosolů 

10. Konzervace 

zahušťováním 

- zahušťování odpařováním 

- ovocné a zeleninové 

pomazánky 

- rosoly 

 

- charakterizuje proces mléčného 

kvašení 

11. Biologická konzervace 

- mléčné kvašení 
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- popíše postup při zpracování zelí a 

okurek 

- zpracování zelí a okurek 

 

- má přehled o sortimentu 

nealkoholických nápojů 

- rozlišuje typy nápojů z O+Z 

12. Výroba nealkoholických 

nápojů 

- sortiment nealkoholických 

nápojů  

- ovocné šťávy, sukusy a 

sirupy 

 

Celkový počet hodin: 66  
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Č. / název předmětu: 
4.3.34 Základy vinařství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 2 - 2 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Cílem předmětu Základy vinařství je připravit žáky tak, aby po jeho absolvování 

byli schopni se profesionálně podílet na výrobě vín. Výuka je zaměřena především 

na získání teoretických poznatků a praktických vysvětlení, obojí v návaznosti  

na znalosti získané předchozím studiem. Vybraná témata budou podle možnosti 

procvičována ve sklepním hospodářství ŠS nebo ve firmách. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Obsahová část předmětu je rozdělena do několika tématických celků, zabývajících 

se hrozny jako výchozí surovinou, jejich zpracováním, kvasným procesem, 

technologií výroby jednotlivých kategorií vín, chorobami a vadami vín a konečnou 

finalizací. Nebude chybět ani souhrn informací o nových technologických 

zařízeních. Dále budou žáci seznámeni s metodami výroby méně známých  

a speciálních druhů vín. Vyzkouší si analytická a senzorická hodnocení vín. 

Technologická témata budou doplněna stručnými pravidly sommelierství  

a organizací soutěží a přehlídek vín. Závěrem se stručně seznámí s produkcí 

ovocných vín a destilátů.  
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 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Metoda výkladu bude kombinována s metodami dialogu a diskuze. Pro vhodná 

témata bude používána metoda samostatného vyhledávání informací  

a zpracovávání do prezentací, které budou společně hodnoceny. Některá témata 

mohou být žákům přiblížena formou exkurze nebo cvičení ve vinařských firmách. 

Postupy analytických hodnocení budou předkládány jako samostatné laboratorní 

práce. V tematickém celku soutěže vín budou použity metody skupinového 

vyučování a týmové práce. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Zvláště bude 

přihlíženo k věcné správnosti, k používání odborné terminologie a ke správnému 

jazykovému vyjadřování. Při písemném projevu bude upřednostňována forma 

otevřených úloh před formou testu. Analytické metody budou hodnoceny podle 

míry přesnosti výsledků. Při celkovém hodnocení bude přihlíženo k přístupu žáka 

k předmětu, k plnění zadávaných úkolů a k podílu na týmové práci. Žáci budou 

hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. 

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

 

Předmět Základy vinařství umožňuje rozvoj následujících kompetencí: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 

především odborné kompetence. 

 

Předmět Základy vinařství vede žáky k: 

 pozitivnímu přístupu k získávání znalostí a dovedností 

 efektivnímu vyhledávání a zpracování informací 

 využívání různých informačních zdrojů a zpracování získaných informací 

 volbě vhodné prostředků a způsobů plnění úkolů 

 využívání dříve nabytých vědomostí a zkušeností 
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 schopnosti spolupracovat při týmovém řešení 

 dodržování odborné terminologie 

 pochopení problematiky požívání alkoholu 

 získání přehledu o nejdůležitějších technologických zásazích 

 posuzování a hodnocení vín 

 uvědomění si důležitosti zásad vinařského marketingu a k propagaci 

českých a moravských vín 

 

 

V předmětu Základy vinařství je možné uplatnění těchto průřezových témat: 

 Člověk a životní prostředí: současné problémy rozvoje a vztahy člověka 

k prostředí: orientace k šetrnému působení vinařské výroby na životní 

prostředí a zdraví člověka, využívání možností a způsobů při řešení 

environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje 

 Člověk a svět práce: uvědomění si významu vzdělání a celoživotního 

učení pro život, motivace k vyhledání pracovních příležitostí podle své 

specializace 

 Informační a komunikační technologie: používání počítače, především 

pro zpracování informací a využívání informačních zdrojů, práce s 

internetem 

 

Mezipředmětové vztahy: 

V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost na znalosti získané 

v jiných předmětech: 

 Chemie – navazují na základní znalosti organické chemie a biochemie 

 Základy zahradnictví – navazují na tématický celek Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

 Základy potravinářství – navazují na způsoby zpracování zemědělských a 

zahradnických plodin  

 Vinohradnictví – navazují na celky: sklizeň hroznů, výživa a hnojení révy, 

tvarování a ošetřování keřů, odrůdy registrované v ČR a interspecifické 

odrůdy 
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 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

Žák: Učivo: Kód 

průřezových 

témat 

3.ročník  (99 hodin)   

 

- charakterizuje technologické 

vlastnosti vybraných moštových 

odrůd 

- rozpozná základní moštové odrůdy 

běžně pěstované ve VO v době 

zralosti 

13. Ampelografie 

- ampelografické popisy a 

vlastnosti odrůd 

- rozpoznání základních 

moštových odrůd 

 

 

- uvede možné způsoby množení révy 

- vysvětlí podmínky sklizně 

školkařského materiálu, popíše 

postup a uložení 

- vysvětlí postup při štěpování 

- popíše rychlení štěpovanců 

- uvede postup při vyškolkování 

sazenic 

14. Výroba sazenic 

- způsoby množení révy  

- sklizeň, zpracování a 

uložení školkařského 

materiálu 

- štěpování 

- rychlení štěpovanců a 

pěstování v révové školce 

- vyškolkování sazenic a 

úprava 

 

- používá správně základní legislativní 

pojmy  

- orientuje se v nařízeních platných 

pro vinařství 

15. Vinařská legislativa 

- základní legislativní nařízení 

používaná při výrobě vín 

 

- vysvětlí negativní vliv vína na lidský 

organizmus  

- popíše pozitivní vlivy konzumace vína  

16. Víno a lidský organizmus 

- pozitivní a negativní účinky 

konzumace na lidské zdraví 

 

 

- popíše části hroznů a morfologické 

složení bobulí 

- posoudí zralost, určí termín sklizně 

- zorganizuje přípravné práce pro 

sklizeň a vlastní sklizeň (ruční) 

17. Sklizeň hroznů 

- morfologické složení 

hroznů a bobulí 

- zrání hroznů, termín sklizně 

- přípravy na sklizeň a vlastní 

sklizeň 

 

- vysvětlí princip odzrňování a 

zdůvodní jeho nutnost, využívá 

mechanizace 

- uvede způsoby využití odpadů při 

zpracování hroznů  

18. Zpracování hroznů 

- příjem hroznů, odzrňování, 

vhodná mechanizace  

- využívání vinařských 

odpadů 
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- uvede typy lisů a vysvětlí jejich 

fungování 

- lisování, typy lisů 

- uvede složení moštu a vysvětlí 

význam jeho složek, stanoví něškteré 

složky 

- posoudí potřebu síření a stanoví 

dávku 

- vysvětlí význam odkalení a popíše 

postup 

- vypočítá dávku cukru na doslazení 

- zdůvodní naležení a nakvášení a 

uvede jeho náhrady 

19. Úpravy moštu  

- látkové složení moštu a 

jeho sklizňové hodnoty  

- síření 

- odkalování 

- doslazování 

- naležení, nakvášení 

 

- popíše chemické děje při kvašení, 

charakterizuje jeho průběh, rozumí 

způsobům jeho ovlivňování  

- uvede významné druhy kvasinek a 

dalších mikroorganizmů, vysvětlí 

význam a podmínky použití  

- vysvětlí používání čistých kultur 

kvasinek 

20. Alkoholové kvašení 

- chemické děje při kvašení, 

jeho průběh a ovlivňování 

- kvasinky, bakterie, plísně  

- čisté kultury kvasinek 

 

- charakterizuje klasický postup výroby  

- objasní princip spontánního a 

řízeného kvašení, určí termín 

ukončení kvašení 

- vysvětlí princip biologického 

odbourávání kyselin, stanoví dávku 

přípravku 

- vysvětlí význam odkalování mladých 

vín, provede odkalení malých nádob 

21. Technologie výroby bílých 

vín 

- postup při klasické výrobě 

- fermentace, řízené kvašení 

- biologické odbourávání 

kyselin v moštech 

- odkalování mladých vín 

ČP7 

 

 

 

- vysvětlí odlišnosti výroby bílých a 

červených vín 

- popíše způsoby kvašení v různých 

zařízeních, dovede ručně ponořovat 

matoliny 

- rozumí rozdílu mezi nakvášením a 

dokvášením, uvede jejich podmínky 

22. Technologie výroby 

červených vín 

- specifičnost výroby 

červených vín, úpravy 

rmutu před kvašením 

- způsoby kvašení rmutu,  

nakvášecí zařízení, kvasné 

tanky, rototanky, 

vinifikátory 

- dokvášení a odkalování 

mladých vín  

 ČP7  

- popíše základní nedostatky, vady a 

choroby vín 

23. Choroby a vady vín 

- choroby vín 
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- uvede možnosti zabránění jejich 

vzniku 

- navrhne postupy k jejich odstranění 

- vady vín 

 

- uvede význam degustace a její druhy 

- vysvětlí funkci jednotlivých smyslů a 

rozvíjí své senzorické schopnosti 

- ovládá základní pojmy používané při 

hodnocení vín 

24. Hodnocení vín 

- degustace, druhy 

- smyslové orgány 

- degustátorský slovník 
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Č. / název předmětu: 
4.3.35 Vinařství 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - - 4 4 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

 Obecný cíl vyučovacího předmětu 

 

Cílem předmětu Vinařství je připravit žáky tak, aby po jeho absolvování byli 

schopni se profesionálně podílet na výrobě vín. Výuka je zaměřena především  

na získání teoretických poznatků a praktických vysvětlení, obojí v návaznosti  

na znalosti získané předchozím studiem. Vybraná témata budou podle možnosti 

procvičována ve sklepním hospodářství ŠS nebo ve firmách. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Obsahová část předmětu je rozdělena do několika tématických celků, zabývajících 

se hrozny jako výchozí surovinou, jejich zpracováním, kvasným procesem, 

technologií výroby jednotlivých kategorií vín, chorobami a vadami vín a konečnou 

finalizací. Nebude chybět ani souhrn informací o nových technologických 

zařízeních. Dále budou žáci seznámeni s metodami výroby méně známých  

a speciálních druhů vín. Vyzkouší si analytická a senzorická hodnocení vín. 

Technologická témata budou doplněna stručnými pravidly sommelierství  

a organizací soutěží a přehlídek vín. Závěrem se stručně seznámí s produkcí 

ovocných vín a destilátů.  

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Metoda výkladu bude kombinována s metodami dialogu a diskuze. Pro vhodná 

témata bude používána metoda samostatného vyhledávání informací  
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a zpracovávání do prezentací, které budou společně hodnoceny. Některá témata 

mohou být žákům přiblížena formou exkurze nebo cvičení ve vinařských firmách. 

Postupy analytických hodnocení budou předkládány jako samostatné laboratorní 

práce. V tematickém celku soutěže vín budou použity metody skupinového 

vyučování a týmové práce. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného projevu. Zvláště bude 

přihlíženo k věcné správnosti, k používání odborné terminologie a ke správnému 

jazykovému vyjadřování. Při písemném projevu bude upřednostňována forma 

otevřených úloh před formou testu. Analytické metody budou hodnoceny podle 

míry přesnosti výsledků. Při celkovém hodnocení bude přihlíženo k přístupu žáka 

k předmětu, k plnění zadávaných úkolů a k podílu na týmové práci. Žáci budou 

hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, který je součástí školního řádu. 

 

 Vyučovací předmět se podílí na rozvoji těchto klíčových kompetencí: 

Předmět Vinařství umožňuje rozvoj následujících kompetencí: kompetence  

k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a především 

odborné kompetence. 

Předmět Vinařství vede žáky k: 

 pozitivnímu přístupu k získávání znalostí a dovedností 

 efektivnímu vyhledávání a zpracování informací 

 využívání různých informačních zdrojů a zpracování získaných informací 

 volbě vhodné prostředků a způsobů plnění úkolů 

 využívání dříve nabytých vědomostí a zkušeností 

 schopnosti spolupracovat při týmovém řešení 

 dodržování odborné terminologie 

 pochopení problematiky požívání alkoholu 

 získání přehledu o nejdůležitějších technologických zásazích 

 posuzování a hodnocení vín 

 uvědomění si důležitosti zásad vinařského marketingu a k propagaci 

českých a moravských vín 
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V předmětu Vinařství je možné uplatnění těchto průřezových témat: 

 Člověk a životní prostředí: současné problémy rozvoje a vztahy člověka 

k prostředí: orientace k šetrnému působení vinařské výroby na životní 

prostředí a zdraví člověka, využívání možností a způsobů při řešení 

environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje 

 Člověk a svět práce: uvědomění si významu vzdělání a celoživotního 

učení pro život, motivace k vyhledání pracovních příležitostí podle své 

specializace 

 Informační a komunikační technologie: používání počítače, především 

pro zpracování informací a využívání informačních zdrojů, práce s 

internetem 

 

 
Mezipředmětové vztahy: 

V rámci mezipředmětových vztahů se předpokládá návaznost na znalosti získané 

v jiných předmětech: 

 Chemie – navazují na základní znalosti organické chemie a biochemie 

 Základy zahradnictví – navazují na tematický celek bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

 Základy potravinářství – navazují na způsoby zpracování zemědělských a 

zahradnických plodin  

 Vinohradnictví – navazují na celky: sklizeň hroznů, výživa a hnojení révy, 

tvarování a ošetřování keřů, odrůdy registrované v ČR a interspecifické 

odrůdy 

 Základy vinařství – navazují na celky: víno a lidský organizmus, základy 

vinařského marketingu, propagace vinařství a degustace vín 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 
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Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezový

ch témat 

- vysvětlí význam šlechtění, 

vyjmenuje některé významné 

šlechtitele 

- popíše principy novošlechtění 

- orientuje se v metodách udržování 

odrůd 

1. Šlechtění 

- význam a historie 

šlechtění 

- novošlechtění 

- udržovací šlechtění 

 

- vyhledá potřebné informace 

v platných vinařských předpisech a 

aplikuje je v praxi  

2. Vinařská legislativa 

- základní legislativní 

nařízení používaná při 

výrobě vín 

 

 

- vysvětlí důvody pro doplňování 

nádob, uvede termíny a postupy 

stáčení z kalů 

- určí obsah kyselin v mladých 

vínech a rozhodne o způsobu 

jejich úpravy 

- uvede čiřící prostředky, navrhne 

jejich použití 

- doporučí použití různých druhů 

filtrů, popíše jejich činnost, sestaví 

deskový filtr 

- stanoví obsah SO2, vypočte dávku 

SO2  

- vysvětlí význam ležení vína 

v nádobách 

- zdůvodní potřeby scelování vín 

- vyjmenuje pomocné látky a aditiva 

- posoudí kvalitu vína před 

lahvováním 

3. Technologie výroby 

mladých vín  

- doplňování nádob a 

stáčení z kalů 

- úprava obsahu kyselin ve 

vínech po ukončení 

fermentace  

- čiření vín  

- filtrace, druhy filtrů 

- síření vín 

- zrání v ležáckých 

nádobách 

- scelování vín 

- pomocné látky a aditivní 

látky 

- senzorické hodnocení vín 

před lahvováním 

ČP 7 
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- popíše úpravy vín před 

lahvováním 

- uvede používané obaly a uzávěry 

- dokáže obsluhovat lahvovací linku, 

popíše části lahvovacích zařízení, 

zná jejich základní typy 

- rozlišuje etikety, vyjmenuje 

povinné údaje, umí etiketovat na 

stroji i ručně 

4. Lahvování a finalizace 

- úpravy vín před 

lahvováním obaly a 

uzávěry lahví 

- lahvování, stáčecí a 

etiketovací zařízení 

- adjustace 

ČP 7 

 

 

- charakterizuje jednotlivé složky vín 

- provede stanovení základních 

analytů vín, rozumí získaným 

hodnotám 

- hodnotí vína pomocí smyslů, 

používá výrazy ze senzorického 

slovníku 

- vysvětlí podstatu a postup při 

zatřiďování vín 

- vyjmenuje základní dokumenty 

vinařské evidence a dokáže je 

vyplnit, rozumí systému HACCP, 

hodnotí kritické body  

5. Hodnocení kvality a 

množství produkce  

- chemické složení vín 

- analytické hodnocení vín 

- senzorické hodnocení vín 

- zatřiďování vín 

- vedení povinné vinařské 

evidence, systém HACCP  

OD 7 

 

 

 

 

- popíše technologický postup při 

výrobě růžových vín 

- vysvětlí postup výroby barrique vín 

- uvede principy produkce biovín 

- vysvětlí metodu sur lie, kvevri 

6. Méně používané 

technologie 

- růžová vína 

- vína typu barrigue 

- biovína 

- metoda „sur lie“, „kvevri“ 

IC 5 

 

 

 

- popíše jednotlivé kroky při výrobě 

sektů v lahvích 

- popíše metodu Charmat a vysvětlí 

kontinuální výrobu sektů 

7. Technologie výroby sektů 

- klasická výroba sektů 

v lahvích 

- metoda Charmat a 

kontinuální výroba  

IC 5 
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- uvede rozdíl mezi výrobou 

šumivých a perlivých vín 

- vysvětlí principy výroby vín 

ledových, slámových a výběrů 

z cibéb 

- popíše výrobu tokajských vín 

- zná princip výroby likérových vín 

- orientuje se v rozdílech ve výrobě 

odlišných typů vín 

8. Technologie výroby 

speciálních kategorií vín 

- perlivá vína 

- ledová vína, slámová vína, 

výběry z cibéb 

- tokajská vína 

- likérová vína typu 

Portské, Sherry, Malaga, 

Marsala 

 

- uvede význam degustace a její 

druhy 

- vysvětlí funkci jednotlivých smyslů 

a rozvíjí své senzorické schopnosti 

- ovládá základní pojmy používané 

při hodnocení vín 

- popíše průběh ochutnávky, 

posoudí předložená vína 

9. Degustace vín 

- degustace, druhy 

- smyslové orgány 

- degustátorský slovník 

- ochutnávka vín 

 

 

 

- vysvětlí pojem sommelier, popíše 

možnosti uplatnění v praxi 

- vyjmenuje pomůcky, uvede jejich 

použití  

- popíše podmínky pro uskladnění 

vín 

- sestaví seznam pro nákup vín, 

vinný lístek 

- demonstruje postup při 

servírování vín 

- vysvětlí zásady snoubení vín 

- absolvuje ochutnávku vybraných 

vzorků vín 

10. Sommelierství 

- význam a uplatnění 

sommelierství, jeho 

činnosti 

- vybavení sommeliera 

- zásady pro uskladňování 

vín 

- nákup vín a sestavení 

vinného lístku 

- servis vín 

- snoubení vín s menu 

- degustace vín 

OD 7 

- rozlišuje kategorie soutěží v ČR, 

sestaví organizační schéma 

přípravy soutěže 

11. Soutěže vín 

- organizace soutěží 

ČP 7 
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- ohodnotí víno stobodovou stupnicí 

- využije získaných ocenění 

v propagaci svých vín 

- systémy hodnocení vín 

- uplatnění ocenění vín v 

prodeji 

 

 

- orientuje se ve vinařských 

oblastech předních vinařských 

zemí 

- uvede vinařský význam ostatních 

zemí 

- popíše jejich vinařské specifičnosti 

12. Vinařství v jiných zemích 

- Francie, Itálie, Německo, 

Rakousko, Španělsko, 

Portugalsko, ostatní 

evropské země, severní a 

jižní Amerika, Asie, 

Austrálie, Afrika 

   

 

 

Počet hodin: 120  

 

 

Č. / název předmětu: 
4.3.36 Prostředí rostlin    

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

Speciliazace: Květinový 

farmář  
2 - - - 2 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

V předmětu si žáci rozšíří schopnosti interpretovat a využívat přírodovědné 

poznatky. Předmět tak vytváří základ pro ostatní odborné předměty. 

Předmět umožňuje lepší pochopení vzájemných ekologických vztahů mezi živou 

a neživou přírodou. 

Pojetí předmětu vede k vyhledávání a interpretování informací a jejich využití 

pro praxi. 
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 Charakteristika učiva 

 

Předmět syntetizuje dílčí teoretické poznatky o jednotlivých složkách životního 

prostředí a zaměřuje se na praktické využití. Toto praktické zaměření předmětu 

umožňuje upevňovat a prohlubovat znalosti a dovednosti při rozborech 

přírodních podmínek. 

Fytocenologické základy zajistí studentům možnosti lepšího plánování 

zahradnické výroby při využití přírodních podmínek a při šetrnějším chování 

k životnímu prostředí. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět se vyučuje v 1. ročníku a prohlubuje praktické znalosti a dovednosti 

získané v předmětu Základy zahradnictví. 

Z charakteru předmětu vyplývá nutnost použít aktivačně motivační metody 

pro získání zájmu studentů pro práce, které budou mít charakter dlouhodobého 

projektu. Žáci se tak učí systematičnosti a cílevědomosti. 

Projekční a badatelský způsob výuky je považován pro předmět za základní  

a bude prolínat jednotlivými tématy. Pro získání dalších znalostí je nutné využít 

také metodu výkladu prokládanou diskusí. Při hledání vhodných řešení lze 

aplikovat také metodu brainstormingu. 

Charakter předmětu vyžaduje samostatnou práci studentů. Na vybraná témata  

je možné také využít práci ve skupině. 

V průběhu výuky budou studenti hodnotit konkrétní území, aby si osvojili 

praktické dovednosti v konkrétní situaci a naučili se vyhledávat a zpracovávat 

informace s využitím výpočetní techniky. 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Největší váhu při hodnocení studentů budou mít komplexní samostatné práce 

studentů, při kterých budou zjišťovat údaje o životním prostředí na řešené 

lokalitě. 

Dále bude využíváno ústní a písemné zkoušení. Ústní zkoušení prověří korektní 

a přesné vyjadřování a zhodnotí výstup před žáky. 
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U zkoušení písemného se bude jednat o krátké testy, kterými se prověří určitá 

část probíraného učiva a dále se bude jednat o pololetní písemné práce, které 

jsou rozsáhlejší a budou mít proto oproti testům větší vypovídací hodnotu a tím 

jim bude i přikládána větší váha. 

Kromě toho budou hodnoceny referáty na vybraná témata. 

Doplňujícím prvkem je hodnocení aktivního přístupu ve výuce. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

kompetence k učení 

 ovládat různé techniky učení 

 umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

kompetence k řešení problémů 

 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace 

potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 

řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu 

a dosažené výsledky 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody  

a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti  

a vědomosti nabyté dříve 

občanské kompetence a kulturní povědomí 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje 

 uvědomovat si spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života  

a zdraví ostatních 

komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně 

 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

 dodržovat odbornou terminologii 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění 

(např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům) 
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matematické kompetence 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět 

je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, 

grafy, schémata apod.) 

personální a sociální kompetence 

 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové 

a pracovní orientace a životních podmínek 

 ověřovat si získané poznatky 

 

 

kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

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

uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 

a komunikačních technologií 

 pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být 

mediálně gramotní 
 

odborné kompetence 

 svými zásahy přispívat k trvale udržitelnému rozvoji krajiny 

 zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu 

i v běžném životě) možné vlivy na životní prostředí 
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 nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami  

s ohledem na životní prostředí 

 

 

průřezová témata 

občan v demokratické společnosti 

Vést žáky k tomu, aby: 

 hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli 

kriticky tolerantní 

 dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení 

 

 

člověk a životní prostředí 

Vést žáky k tomu, aby: 

 pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, 

mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

 porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými  

a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji 

 respektovali principy udržitelného rozvoje 

 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace 

v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

 pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet 

na řešení environmentálních problémů 

 osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu  

k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání 

 dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 

člověk a svět práce 

Vést žáky k tomu, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání 

a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

životu. 

informační a komunikační technologie 
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Naučit žáky pracovat s informacemi. 

 

 

  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

304 

 

 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Kód 

průřezových 

témat 

Žák: 

- používá správně základní odborné 

pojmy 

- dovede vyhledat informace o životním 

prostředí z veřejně dostupných zdrojů 

- dovede uvést správně naleziště 

a stanoviště 

- zjišťuje a vyhodnocuje základní 

meteorologické a klimatické ukazatele 

- na základě klimatických veličin a 

rozboru mikroklimatických podmínek 

volí odpovídající pěstitelské podmínky 

v zahradnictví 

- zjišťuje a vyhodnocuje základní 

geologické a pedologické ukazatele 

- posuzuje kvalitu půdy z hlediska 

zahradnické výroby - zjišťuje složení 

a vlastnosti půdy 

- charakterizuje fyzikální, chemické 

a biologické vlastnosti půdy a posuzuje 

jejich vliv při pěstování rostlin 

- zjišťuje a vyhodnocuje základní 

hydrologické ukazatele 

- vyhledá z veřejných zdrojů údaje 

o potencionální vegetaci 

1. Rozbor přírodních 

podmínek 

- přehled základních pojmů 

- informace o životním 

prostředí 

- lokalizace území 

 

- klimatické podmínky 

 

 

 

 

 

- geologické a pedologické 

podmínky 

 

 

 

 

 

 

- hydrologické podmínky 

 

- potenciální vegetace 

ČŽ 1, 2, 3 

IC 1, 2, 3 

OD 8 

IC 5, 6, 7 

 

 

 

IC 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

IC 5, 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

IC 5, 6, 7 

 

IC 5, 6, 7 

 

 

- zná podnební pásma a vegetační 

oblasti ve světě a Evropě 

- dovede rozdělit území ČR podle 

přírodních podmínek a přiřadit jim 

příslušné fytogeografické zařazení 

- charakterizuje nejvýznamnější lesní 

společenstva a jejich významné druhy 

2. Společenstva rostlin 

- členění vegetace světa 

a Evropy 

- fytogeografické členění ČR 

 

 

- významná lesní 

společenstva 

 

ČŽ 1, 2 

 

 

 

 

IC 5, 6, 7 
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- charakterizuje nejvýznamnější travinná 

společenstva a jejich významné druhy 

- charakterizuje další společenstva 

významná pro zahradnictví a jejich 

významné druhy 

- má přehled o způsobech ochrany 

přírody a krajiny v ČR 

- dodržuje právní předpisy při nakládání 

s chráněnými druhy 

- zná významné chráněné druhy v ČR, 

zejména ty, které se využívají i 

v okrasném zahradnictví 

- dovede využít plané druhy v okrasném 

zahradnictví 

 

- významná travinná 

společenstva 

- další rostlinná společenstva 

ČR 

 

- chráněná území a druhy 

 

 

 

 

 

 

- využití planých rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OD 8 

 

- dovede určovat rostliny pomocí 

botanických klíčů 

- zhotoví mikroskopický preparát, 

schematicky jej nakreslí a popíše 

3. Určování rostlin 

- práce s botanickými klíči 

 

- mikroskopování rostlin 

ČŽ 1, 2 

 

- dovede na konkrétním místě provést 

rozbor přírodních podmínek 

z otevřených internetových zdrojů, na 

místě ověří tyto údaje a na místě 

provede rozbor mikroklimatických a 

pedologických charakteristik území 

4. Projekt – přírodní 

podmínky stanoviště 
ČŽ 1, 2, 3 

IC 1, 2, 3, 

5, 6, 7 

 

Celkový počet hodin 66  
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Č. / název předmětu: 
4.3.37 Květinová farma   

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: - - 2 4 6 

 

 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

V předmětu si žáci rozšíří schopnosti interpretovat a využívat poznatky 

zpřírodovědných  a odbroných předmětů  rámci specializace- pěstování květin se 

zaměřením na využití místních zdrojů a ekologickou produkci. 

Pojetí předmětu vede k vyhledávání a interpretování informací a jejich využití 

pro praxi. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Předmět syntetizuje dílčí teoretické poznatky  poddpůrných předmětů (Základy 

zahradnictví, Prostředí rostlin),  odborných předmětů okrasného zahradnictví 

(Květinářství, Sadovnictví), ve čtvrtém ročníku navazuje na témata z přemětu 

Základy ekonomiky. Toto praktické zaměření předmětu umožňuje upevňovat  

a prohlubovat znalosti a dovednosti se zaměřením na produkci rosltin v rámci 

odvětní květinového farmaření. Učivo vychází z aplikace dříve poznaného. 

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět se vyučuje ve 3 a 4. ročníku a prohlubuje praktické znalosti a dovednosti 

získané v předmětech např. Základy zahradnictví, Květinářství, Ekonomika, 

Prostřední rostlin, Rostlinolékařství. 

Z charakteru předmětu vyplývá nutnost použít aktivačně metody, projektovou 

výuku především ve 4. ročníku. Žáci se tak učí systematičnosti a cílevědomosti. 

Projekční a badatelský způsob výuky je považován pro předmět za základní 

 a bude prolínat jednotlivými tématy. Pro získání dalších znalostí je nutné využít 

také metodu výkladu prokládanou diskusí. Při hledání vhodných řešení lze 
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aplikovat také metodu brainstormingu. Charakter předmětu vyžaduje 

samostatnou práci studentů. Na vybraná témata je možné také využít práci  

ve skupině.  V průběhu výuky budou studenti zpracovávat podnikatelský plán  

pro založení květinové farmy.  

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Největší váhu při hodnocení studentů budou mít komplexní samostatné práce 

studentů, při kterých budou pracovat na dílších projektech ve 3. Ročníku  

a na ročníkovém projektu ve 4. ročníku. Dále bude využíváno písemné zkoušení. 

Komunikační dovednosti budou hodnoceny jako součást prezentace projektů.  

U zkoušení písemného se bude jednat o krátké testy, kterými se prověří určitá 

část zvládnutého učiva a dále se bude jednat o pololetní písemné práce,  

které jsou rozsáhlejší a budou mít proto oproti testům větší vypovídací hodnotu  

a tím jim bude i přikládána větší váha. Doplňujícím prvkem je hodnocení aktivního 

přístupu ve výuce. 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

kompetence k učení 

 ovládat různé techniky učení 

 umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

 s porozuměním poslouchat mluvené projevy a pořizovat si poznámky 

 využívat ke svému učení různé informační zdroje 

kompetence k řešení problémů 

 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace 

potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty 

řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu 

a dosažené výsledky 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody  

a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti  

a vědomosti nabyté dříve 

občanské kompetence a kulturní povědomí 

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně 

 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu 

udržitelného rozvoje 
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 uvědomovat si spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života  

a zdraví ostatních 

komunikativní kompetence 

 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě 

přehledně a jazykově správně 

 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

 dodržovat odbornou terminologii 

 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění 

(např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům) 

matematické kompetence 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět 

je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, 

grafy, schémata apod.) 

personální a sociální kompetence 

 stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové 

a pracovní orientace a životních podmínek 

 ověřovat si získané poznatky 

kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni 

přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 

a komunikačních technologií 

 pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím 

celosvětové sítě Internet 

 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých 

informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být 

mediálně gramotní 
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odborné kompetence 

 svými zásahy přispívat k trvale udržitelnému rozvoji krajiny  

 zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu 

i v běžném životě) možné vlivy na životní prostředí 

 nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami  

s ohledem na životní prostředí 

 

průřezová témata 

občan v demokratické společnosti 

Vést žáky k tomu, aby: 

 hledali kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli 

kriticky tolerantní 

 dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, hledat kompromisní řešení 

 

člověk a životní prostředí 

Vést žáky k tomu, aby: 

 pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, 

mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy 

 porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými  

a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji 

 respektovali principy udržitelného rozvoje 

 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace 

v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů 

 pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet 

na řešení environmentálních problémů 

 osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu  

k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání 

 dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí 
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člověk a svět práce 

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

vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu 

pracovnímu životu 

 

informační a komunikační technologie 

Naučit žáky pracovat s informacemi. 

 

 

 

 Rozpis učiva návrh 

 

 

Výsledky vzdělávání Učivo  

 

Kód 

průřezových 

témat 

 3. ročník   

Źák: 

- vysvětlí rozdíl mezi konvenčním a 

trvale udržitelným zemědělstvím 

- rozliší principy a metody u 

ekologického a integrovaného 

zemědělství 

- orientuje se v základní legislativě 

trvale udržitelného zemědělství  se 

zaměřením na pěstování květin 

1. Formy hospodaření 

v zahradnictví 

- konvenční zemědělství 

- trvale udržitelné zemědělství 

- ekologické zemědělství, 

integrované zemědělství – 

principy, legislativa, osevní 

postupy, obdělávání půdy, 

ochrana rostlin, hnojení 

 

 

- vysvětlí postup zpracování půdy 

s ohledem na ochranu půdy a 

životnéího prostředí 

- aplikuje postupy setí a sázení 

určených druhů rostlin 

- charakterizuje druhy a postupy 

sklizně plodin vztahující se 

k hospodaření na květinové 

farmě 

- sestaví osevní postup s využitím 

znalostí z ostatních odbroných 

předmětů 

2. Obecná produkce rostlinná 

v ekologickém zemědělství 

- zpracování půdy 

- setí a sázení 

- ošetřování porostů 

- sklizeň plodin a 

posklizňová úprava 

- osevní postupy 

- hospodaření s vodou 
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- popíše výhody a rizika  

ekologického hospodaření s 

vodou 

 3. Technologie pěstování 

rostlin využitelných 

v květinové farmě 

- lokální a sezónní květiny k 

řezu 

- kořeninové a aromatické 

rostliny 

- obilniny 

- trávy 

- alternativních plodiny 

- léčivé rostliny 

- rychlení dřevin pro 

floristické využití 

- semenářství 

 

 4. Ochrana rostlin a hnojení 

v principu ekologického 

hospodaření květinové 

farmy  

- vliv správného střídání 

plodin 

- biologická ochrana rostlin 

- využití přírodních hnojiv 

 

Počet hodin 66  

 4. ročník  

Źák: 

- vyhledá dva příklady reálných 

květinových farem a popíše 

pěstovaný srotiment, činnosti, 

obchodní praktiky 

1. Sortiment pro pěstování – 

příklady dobré praxe 

 

 

- charakterizuje postupy sklizně 

květin s ohledem na jejich další 

využití 

- popíše možnosti zpracování 

2. Sklizeň a zpracování 

produkce květinové farmy 
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květin pro další využití (řezané, 

sušené) 

 

- popíše možnosti doplňkové 

obchodní činnosti 

- charatkerizuje rizika a příležitosti 

jednotlicvých činností 

- tvůrčím způsobem vyhledává 

další příležitosti 

3. Doplňkové obchodní 

činnosti 

- porádání akcí, svateb, 

slavností včetně výzdoby 

- pořádání workshopů 

- výroba a prodej semen 

- dny otevřených dvěří, 

samosběr květin 

 

- orientuje se v možnostech 

distribuce produktů květinové 

farmy 

- posoudí výhody a nevýhody 

jednotlivých možností 

- tvůrčím způsobem vyhledává 

další možnosti 

4. Možnosti prodeje a 

distribuce květin 

- vlastní prodej 

- využití prostředníka  

- hledání dalších možností 

distribuce 

 

- provede jednoduchý 

marketingový průzkum, výsledky 

využije pro charakteristiku cílové 

skupiny zákazníků 

- navrhne obsah webových 

stránek květinové farmy 

- umí využívat sociální sítě pro 

reklamu 

5. Marketingové činnosti 

- průzkum trhu 

- využití marketingového 

mixu 

- prezentace frimy  na 

webových stránkách a 

sociálních sítích 

 

 

- zná jednotlivé kroky založení 

firmy  

- vypracuje podnikatelký záměr  

návazně jednoduchý 

podnikatelský plán  

6. Založení květinové farmy 

- postup založení firmy 

- podnikatelský záměr 

- podnikatelský plán 

 

Počet hodin   120  
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Č. / název předmětu: 4.3.38 Praxe 

ročník: 1. 2. 3. 4. celkem 

počet hodin: 90 UP 126 UP 108 UP 90 UP 414 UP 

 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

 

 Obecné cíle předmětu 

 

Cílem předmětu praxe je umožnit žákům, aby poznali reálné pracovní prostředí, 

získali konkrétnější představu o svém oboru a požadavcích na pracovníky, učili se 

řešit skutečné pracovní problémy a komunikovat s lidmi. Má za úkol připravit žáky 

na široké spektrum prací v zahradnické výrobě, službách a obchodu. Žák získává 

praktické dovednosti, které postupují od jednodušších pracovních úkonů ke 

složitějším. 

 

 Charakteristika učiva 

 

Při odborné praxi budou žáci vedeni k tomu, aby pracovali kvalitně a pečlivě, 

dodržovali technologické postupy, dodržovali zásady a předpisy BOZP, dodržovali 

pracovní dobu, vážili si práce jiných lidí a byli schopni kriticky se dívat na výsledky 

své vlastní práce. 

Pojetí předmětu praxe úzce navazuje na teoretickou výuku, umožňuje osvojení 

pracovních dovedností v jednotlivých oborech zahradnictví.  

 

 Pojetí výuky -  strategie výuky 

 

Předmět praxe se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku. Praktická výuka je 

realizována formou učební praxe, odborné praxe prázdninové a odborné praxe 

individuální. Učební praxe probíhá v šestihodinových blocích u prvního až 

čtvrtého ročníku, praxi vyučují učitelé odborných předmětů a učitelé praktického 

vyučování. Učební praxe probíhají na školním statku. V prvním ročníku je 15 dní 
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učební praxe, ve druhém a třetím ročníku 20 dní učební praxe a ve čtvrtém 

ročníku 15 dní učební praxe. 

Odborné praxe prázdninové jsou stanoveny u prvního a druhého ročníku 

v rozsahu jednoho týdne na školním statku a u třetího ročníku v rozsahu 3 týdnů, 

z toho 1 týden o prázdninách v zahradnických podnicích a firmách po celé 

republice. 

Odborná individuální praxe je organizována souběžně s teoretickým vyučováním 

po dvou týdnech v prvním až třetím ročníku a 1 týdnu ve čtvrtém ročníku  

a nezapočítává se do celkového počtu hodin. 

První dva roky žáci absolvují individuální odbornou praxi na školním statku a ve 

třetím ročníku v zahradnických podnicích a firmách se kterými má škola 

uzavřenou smlouvu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. 

V průběhu výuky dochází k prohlubování praktických dovedností a skloubení 

teorie s praxí. Výuka postupuje od jednoduchých úkonů ke složitějším a cílem je 

zafixovat základní pracovní činnosti v souvislosti s pracovním výkonem, správným 

postupem, dodržením hygieny a bezpečnosti práce. Žáci jsou vedeni 

k samostatné práci a zodpovědnosti. 

 

 

  Hodnocení výsledků žáků 

 

Jednotlivá témata předmětu praxe jsou prověřována ověřením znalostí  

a dovedností na zadaných úkolech. Při hodnocení bude oceňován přístup k práci, 

aktivitu, samostatnost, kvalitu a pečlivost odvedené práce. 

Součástí hodnocení je deník praxe, který si žáci vedou po celou dobu studia, je to 

soubor činností a zkušeností a jeho součástí je charakteristika pracovišť. 

 

 

 Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

 

Prostřednictvím vykonávání praktického vyučování jsou u žáků rozvíjeny 

komunikativní kompetence, kompetence personální a sociální a dovednosti řešit 

praktické problémy. Při praktických výpočtech jsou rozvíjeny matematické 

kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních 

technologií. Žáci získávají praktické dovednosti uplatnitelné na trhu práce. 

Předmět praxe přispívá zejména k rozvoji sociálně komunikativních  

a personálních kompetencí žáků a k realizaci průřezového tématu Člověk a svět 

práce. Součástí předmětu praxe jsou témata: podstata a formy podnikání, 

pracovněprávní vztahy, požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a absolventy 
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škol, možnosti uplatnění absolventů, osobní prezentace, pracovní životopis, 

posudek, trh práce, jeho ukazatele a vývojové trendy. 

Realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí spočívá v pochopení 

významu přírody a životního prostředí pro člověka a v získání přehledu  

o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení 

člověka na přírodu a životní prostředí.Pomáhá v utváření postojů a hodnot 

v duchu udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek. 

Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá k zapojení žáků a školy  

do aktivit poznávajících fungování demokracie v praxi a k využívání informací 

sdělovacích prostředků 

 

 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 

 

A – učební praxw 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

 

Žák - žákyně: 

 

VINOHRADNICTVÍ 

 

2. – 3. ročník   

- posoudí vitalitu a zdravotní stav keře 

- provede úpravu podle obvyklých 

zásad řezu 

Řez révy vinné 6+6   

1. – 2. ročník   

- zhodnotí aktuální stav keře 

- odstraní přebytečné výhony, vyláme 

zálistky, letorosty zastrká do 

drátěnky, zakrátí vrcholy ve vhodné 

délce 

Zelené práce ve vinici 6+6 

 

1. – 4.ročník   

- sklidí hrozny se současnou eliminací 

zdravotně poškozených 
Sklizeň hroznů 

6+6+6+6 

 

Žák- žákyně: 

 

FLORISTIKA 

 

2.ročník   

- vytváří jednotlivé druhy vazeb 

k různým účelům a příležitostem 

Přípravné a hlavní 

floristické techniky 

Dárková kytice, 

6 
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vypichovaná 

miska, pomocné práce - 

navazování šišek 

- uplatňuje estetické zásady ve 

floristické tvorbě 

Technika vázaného a 

skobičkovaného věnce, 

včetně přízdoby, dušičková 

vazba 

6 

3.ročník   

- navrhuje a aranžuje rostliny  Svatební floristika – 

technika vatičkování, 

korsáž pro ženicha 

6 

 Technika adventního 

věnce, svícnu 

(vánoce) 

6 

 

 

4.ročník   

 Práce se sušeným 

rostlinným materiálem – 

technika lepení   

6 

 Technika vypichovaného 

věnce a smuteční kytice do 

držáku 

6 

 

 

Žák – žákyně: 

 

OVOCNICTVÍ 

 

1.ročník   

- pečuje o nářadí, brousí nože a nůžky Péče o nářadí, broušení 6 

- správně používá nůžky a nože Práce s nožem a nůžkami 6 

- provádí základní obecné postupy 

péče o rostliny 

Pěstitelské práce – 

okopávka, vegetační práce, 

závlaha 

6 

2.ročník   

- rozměří pozemek pro výsadbu 

ovocných dřevin 

- realizuje různé způsoby výsadby 

- pečuje správně o speciální nářadí 

- ošetří sadbu výchovným řezem 

Založení sadu  

rozměření pozemku 

výsadba stromu a keře, 

péče o nářadí 

výchovný řez 

6 

- odstraní obrost u očkovanců i u 

kmenných tvarů 

 Čištění očkovanců a 

ošetření obrostu u 

6 
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- provádí správně agrotechniku 

během pěstování sadby 

- nakontejneruje sadbu 

- zvládá péči o sadbu v kontejnerech 

kmenných tvarů, 

agrotechnika ve školce, 

kontejnerování sadby, 

péče o kontejnery 

- upraví a naškolkuje podnož a řízek 

- používá základní způsoby roubování 

Úprava a školkování 

podnoží 

Školkování řízků 

Roubování 

6 

- sklízí školkařské výpěstky a značí je 

jmenovkou 

Sklizeň školkařských 

výpěstků 

6 

3.ročník   

- rozpozná přezimující stadia škůdců 

a určí postup ochrany 

- vypočte dávky hnojiv podle zadání 

Ochrana, výživa a hnojení 

kontrola přezimujících 

stádií škůdců a sestavení 

plánu ochrany, práce 

s metodikou 

výpočet dávek hnojiv 

6 

- provádí udržovací řez jádrovin a 

drobného ovoce 

Řez a tvarování 

- udržovací řez jádrovin a 

drobného ovoce 

 

6 

- provádí udržovací řez peckovin Řez a tvarování 

- udržovací řez peckovin 

 

6 

- přeštěpuje ovocný strom 

- obsluhuje vyžínač při péči o půdu v 

sadě 

Přeštěpování a péče o 

půdu, 

přeštěpování, 

péče o půdu, 

práce s vyžínačem 

6 

4.ročník   

- odhadne výnos ovoce 

- sklízí  ovoce 

- vytřídí ovoce podle jakosti 

Sklizeň a třídění 

sklizeň ovoce včetně 

odhadu výnosu 

třídění ovoce 

 

6 

- vytváří plány výsadby Projektování výsadby 

- plán výsadby v sadě i 

malé zahrádce 

6 
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Žák – žákyně: 

 

ZELINÁŘSTVÍ 

 

1.ročník   

- vysvětlí základní úkoly a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci,hygiena 

práce, požární prevence 

Seznámení se školním 

statkem 

6 

- vyhodnocuje kvalitu přípravy půdy 

- upravuje půdní prostředí pro 

pěstování rostlin na základě 

poznatků o základním a 

předseťovém zpracování půdy 

- zná vliv jednotlivých živin pro růst a 

vývoj rostlin 

 

Složky životního prostředí 

rostlin 

- vznik, složení a vlastnosti 

půdy 

- zahradnické půdy, 

zeminy, substráty,    jejich 

příprava a desinfekce 

- základní a předseťová 

příprava půdy 

- vodní režim rostlin 

- průmyslová a organická 

hnojiva 

 

6 

- ošetřuje rostliny a provádí na nich 

pěstební zásahy jak ve volné půdě 

tak v zasklených plochách 

- vysazuje a sklízí zeleninu 

Ošetřování zahradních 

rostlin v průběhu vegetace, 

výsadba a sklizeň zeleniny 

6+6 

2.ročník   

- zhodnotí stav sklizené zeleniny, 

sklidí danou zeleninu 

Sklizeň zeleniny 6 

- vyhodnocuje kvalitu osiva a sadby 

zeleniny,sází na stanoviště 

- ošetřuje výsevy a výsadby pěstované 

zeleniny 

- realizuje speciální způsoby výsevů a 

výsadeb 

Rozmnožování, setí a 

sázení 

osivo a sadba 

výsev a výsadba a jejich 

ošetřování 

speciální pracovní postupy 

 

12 

- provádí ošetření zeleniny během 

vegetace, zhodnotí stav porostu 

Ošetřování zeleniny 

během vegetace 

6 
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zeleniny 

3.ročník   

- sklízí zeleninu, posoudí stav, určí 

stupeň zralosti, zeleninu třídí podle 

norem a provede posklizňovou 

úpravu 

Sklizeň a skladování 

zeleniny 

6 

- vyseje a vysází různé druhy zeleniny 

- realizuje speciální způsoby výsevů a 

výsadeb 

Setí a sázení 6 

- ošetřuje zeleninu během vegetace a 

provádí na ní pěstební zásahy jak ve 

volné půdě, tak v krytých prostorách 

- seznámí se s rychlením, 

přirychlováním 

Ošetřování zeleniny 

během vegetace 

 

6 

4.ročník   

- sklízí danou zeleninu, provádí 

posklizňovou úpravu zeleniny, 

roztřídí podle norem 

- určí způsob skladování,expedice, 

provádí odhad sklizně 

Sklizeň a skladování 

zeleniny 

6 

- pěstuje a ošetřuje stěžejní 

zeleninové druhy, je obeznámen 

s technologií pěstování méně 

známých druhů zeleniny 

Výrobní podmínky 

zelinářské výroby 

6 

- umí vhodně navrhnout 

technologický postup pěstování 

dané zeleniny, vypracuje osevní 

postupy 

Technologie pěstování 

zeleniny 

 

 

6 

 

 

Žák – žákyně: 

 

KVĚTINÁŘSTVÍ 

 

1.ročník   

- pěstuje, ošetřuje a připravuje 

k expedici rostliny 

- přepichuje rostliny 

- připravuje rostliny k hrnkování,sází 

je do hrnků  

- pozestaví nahrnované rostliny 

Pěstební prostředí a 

pěstební technika 

v květinářství 

 

 

 

 

6 + 6 + 6 
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- zryje a uhrabe záhony  

2.ročník   

- provádí výsevy jemných a středních 

semen 

- přepichuje květiny 

- řízkuje, zaštipuje a vyštipuje květiny 

- hrnkuje na sázecím stroji 

- rozumí zapojení závlah a zavlažuje 

květiny 

- rozumí zapojení průtokových 

přihnojovačů a umí je využít 

- pěstuje a ošetřuje květiny na 

venkovních záhonech 

Rozmnožování, setí a 

sázení 

Ošetřování rostlin  

 

6 + 6 + 6 + 

6 

3.ročník   

- pěstuje a ošetřuje skleníkové květiny 

- sází květiny do hrnků a přesazuje je 

- sklízí a třídí květinářské výpěstky 

- je seznámen s rychlením a 

přirychlováním vhodných 

květinových druhů 

- pracuje se zádovým postřikovačem 

Ošetřování zahradních 

rostlin v průběhu 

vegetačního období 

Technologie pěstování 

skleníkové květiny k řezu 

hrnkové květiny 

letničky, dvouletky, trvalky, 

cibulnaté a hlíznaté květiny 

6 + 6 + 6 

4.ročník   

- organizuje práci pracovní skupiny 

(např.u sázecího stroje) 

- navrhuje využití pěstebních ploch 

v květinářství 

- provádí kalkulace květinářských 

výpěstků 

Ošetřování zahradních 

rostlin 

Technologie pěstování 

Návrhy pěstebních ploch 

6 + 6 + 6 

Žák – žákyně:  

SADOVNICTVÍ 

 

1.ročník  6 + 6 + 6  

- odpleveluje plochy okopáváním, 

případně plečkováním 

- umí použít jednotlivé typy závlah 

Pěstitelské práce, 

okopávání, odplevelování, 

závlaha, vegetační práce 

Hrabání, rytí, úprava 
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- ovládá základní vegetační práce 

v sadovnictví 

- upravuje záhony,včetně rytí, hrabání 

a rozměření 

- ovládá čištění kontejnerů, 

rozestavování, případně přesazování 

dřevin 

 

záhonů, vyznačení řádků 

Práce v zasklených 

plochách, čištění, 

rozestavování 

2.ročník  6 + 6 + 6 + 

6 

- odpleveluje sadovnické plochy 

- odstraňuje náletové a plevelné 

dřeviny 

 

- zazimuje choulostivé rostliny před 

příchodem zimy a umí ošetřit 

zazimované dřeviny v jarním období 

 

- provádí řez na ostro, na čípek na 

korunku a zvládá množení řízky 

 

- udržuje parkové cesty i ostatní 

zpevněné plochy v bezplevelném 

stavu 

Péče o dřeviny – 

odplevelování, odstranění 

náletů, přikrývka na zimu 

 

Péče o dřeviny – 

odplevelování, odstranění 

náletů, odkrývání 

choulostivých dřevin 

 

Řez na ostro, na čípek a na 

korunku 

Roubování, řízkování 

Řez stromků ve školce 

 

Údržba cest a 

odvodňovacích zařízení a 

ostatních zpevněných 

ploch 

 

3.ročník  6 + 6 + 6 + 

6 

- pečuje o květinové záhony, umí 

ošetřovat travnaté plochy, včetně 

sekání motorovou sekačkou 

- je schopen provádět řez keřů 

různých skupin 

- provádí řez živých plotů a 

záhonových růží 

- je schopen řezat stromy 

Péče o květinové záhony a 

trávníky, travní sekačka 

 

Řez dřevin – prosvětlování 

a zmlazování keřů, řez 

popínavých dřevin a živých 

plotů, řez růží, případně 

řez stromů 
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přiměřených rozměrů včetně 

tvarových kultivarů  

- vysazuje dřeviny prostokořenné i 

s balem a umí je ošetřit po výsadbě 

- připraví pozemek jemnou modelací 

a založí trávník ručním výsevem 

 

Výsadby jednotlivých typů 

okrasných dřevin a jejich 

následné ošetření 

 

Příprava pozemku a 

založení trávníku výsevem 

 

4.ročník  6 + 6 + 6 

- sestaví rozpočet pro menší sadovou 

úpravu, za pomoci ceníku 

stavebních prací a ceníků materiálů 

různých firem 

- dokáže provést posouzení a rozbor 

sadové úpravy z hlediska 

estetického, kompozičního a 

funkčního  

- dokáže provést inventarizaci a 

klasifikaci dřevin dle metodiky a 

stanovit sadovnickou hodnotu 

Sestavování rozpočtu 

sad.úprav 

Posouzení a rozbor 

sad.úpravy (kompoziční, 

funkční, estetický) 

Inventarizace zeleně – 

biologický rozbor 

 

 

 

  

MECHANIZACE 

 

4.ročník  6 

- ovládá malotraktor a pracovní 

činnosti s ním spojené 

- ovládá základní pracovní operace při 

práci s malou mechanizací 

(motorová travní sekačka, strunová 

sekačka – křovinořez, zádový 

postřikovač) 

- dodržuje bezpečnost práce 

Malotraktor – jízda 

s malotraktorem, údržba 

malotraktoru 

Malá zahradní 

mechanizace 

 

 

B – odborná praxe individuální 

   

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák - žákyně 1. ročník  60 

- pleje, okopává, zalévá a přihnojuje Okopávka, pletí, zálivka  



             Česká zahradnická akademie - střední škola a vyšší odborná škola, 

             příspěvková organizace 

             sady Na Polabí 411, Mělník 

             Platnost od 1. 9. 2022 pro všechny ročníky 

 

323 

 

 

- sklízí sezonní zeleninu, ovoce a 

květiny  

Sklizeň zeleniny, ovoce, 

květin 

 

- řízkuje květiny 

- vysévá a přepichuje květiny 

Množení květin   

 

 2. ročník 60 

- vegetativně rozmnožuje okrasné 

rostliny, bylinnými i dřevitými řízky 

Množení okrasných dřevin  

- hrnkuje květiny a okrasné dřeviny Hrnkování a 

kontejnerování 

 

- vysévá, přepichuje, hrnkuje a sází 

květiny  

- vysazuje rostliny na záhony, na pole 

- vysazuje okrasné keře 

Přepichování, hrnkování a 

výsadba 

 

 3. ročník 60 

- orientuje se ve výrobních 

technologiích funkčního 

zahradnického podniku 

- chápe organizační strukturu 

podniku 

- poznává pracoviště a účastní se 

všech pracovních činností 

Technologie výroby 

produktu v zahradnických 

podnicích dle výběru žáka 

– květinářství, zelinářství, 

sadovnictví, okrasné 

školky, květinové prodejny, 

zahradnická centra, 

ovocnářství 

 

 4. ročník 30 

- chápe zásady vedení kolektivu a 

řízení podniku 

- orientuje se v základních 

ekonomických činnostech podniku 

Ekonomika provozu  

 

Odborná praxe individuální je v prvním až třetím ročníku rozdělena na dva 

samostatné týdny, vždy jeden týden v jednom pololetí. Ve čtvrtém ročníku žák 

koná jen jeden týden, v prvním pololetí školního roku. Žák koná tuto praxi 

v průběhu pololetí. Žák v prvním, druhém a čtvrtém ročníku koná tuto praxi  

na Školním statku Mělník, vždy v jiném odvětví (kromě čtvrtého ročníku),  

a ve třetím ročníku si žák vybere pro odbornou individuální praxi konkrétní 

zahradnický podnik, dle nabídky školy. V každém pololetí bude podnik jiný.  

Ve čtvrtém ročníku je odborná individuální praxe zaměřena na ekonomiku 

provozu. 
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C – odborná praxe prázdninová  

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

Žák - žákyně 1. ročník 30 

- pleje, okopává, zalévá a přihnojuje 

rostliny,poznává plevele 

Pěstitelské práce během 

vegetace v létě – pletí, 

okopávka, plečkování 

12 

- sklízí sezonní zeleninu, ovoce a 

květiny k sušení… 

Sklizňové práce  12 

- odstraní přebytečné výhony, zastrká 

letorosty do drátěnky, vyláme 

zálistky  

Zelené práce ve vinici 6 

 2. ročník 30 

- pleje, okopává, zalévá a přihnojuje 

rostliny,poznává plevele 

Pěstitelské práce během 

vegetace v létě – pletí, 

okopávka, plečkování 

6 

- naočkuje podnože ovocných rostlin 

- připraví nářadí k očkování 

- objasní organizaci očkování 

Štěpování, očkování 12 

- sklízí sezonní zeleninu, ovoce a 

květiny k sušení… 

Sklizňové práce 6 

- odstraní přebytečné výhony, vyláme 

zálistky a zastrká letorosty do 

drátěnky 

Zelené práce ve vinici 6 

 3. ročník 90 

- orientuje se ve výrobních 

technologiích funkčního 

zahradnického podniku 

- chápe organizační strukturu 

podniku 

- poznává pracoviště a účastní se 

všech pracovních činností 

Technologie výroby 

produktu v zahradnických 

podnicích dle výběru žáka 

– květinářství, zelinářství, 

sadovnictví, okrasné 

školky, květinové prodejny, 

zahradnická centra, 

ovocnářství, botanické 

zahrady 
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Odborná praxe prázdninová je v prvním a druhém ročníku vždy jeden týden. 

Koná se na Školním statku Mělník, poslední týden v červnu nebo v průběhu 

hlavních prázdnin. Odborná praxe prázdninová je ve třetím ročníku třítýdenní. 

Dva týdny koncem června a jeden týden o hlavních prázninách. Koná se 

v odborném zahradnickém podniku dle nabídky školy. Škola má s odborným 

zahradnickým podnikem uzavřenou smlouvu o pracovním vyučování. Během 

odborné praxe prázdninové získává žák podklady pro vypracování maturitní 

práce. 

 

 

 

4.4 Dodatek č.1  Společné výchovné a vzdělávací strategie 

 

4.4.1 Klíčové kompetence 

 

Kompetence k učení 

 vysvětlujeme různé techniky učení a používáme je ve výuce 

 uplatňujeme individuální přístup k žákům 

 vedeme žáky k sebehodnocení, např. formou testů s využitím ICT 

 využíváme práci s cizojazyčnými a odbornými časopisy 

 zadáváme žákům vyhledávání a zpracování informací obsažených 

v různých textech  

 využíváme poznatky z praktického života, mezipředmětových vztahů  

a vedeme žáky k pochopení proč a k čemu se dané věci učí 

 využíváme výuky v reálném prostředí v areálu školy – školní sbírky,  

za účelem žákova pokroku a zdokonalení 

 vysvětlujeme důležitost předmětů v kontextu s celým studiem a jeho 

závěrečnou fází – maturitní zkouškou 

 konkretizujeme uplatnění jednotlivých témat nebo jejich částí v dalších 

předmětech 

 vedeme žáky k vypracovávání referátů z různých informačních zdrojů  

a zvyšujeme jejich zájem o témata nebo o celý předmět 
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 vysvětlujeme a demonstrujeme, jak zvládnout větší rozsah 

předkládaného učiva (téma nebo jeho část) metodou tvorby myšlenkové 

mapy, aby se žáci naučili spojovat získané znalosti do souvislostí 

 formou exkurzí umožňujeme setkávat se s odborníky z praxe, 

seznamovat se s šíří problémů, které je nutné v běžném životě řešit  

a přebírat jejich praktické zkušenosti  

 rozvíjíme u žáků schopnost pořizovat si samostatné poznámky při 

výkladu 

 vysvětlujeme žákům význam vzdělávání pro další profesní růst  

a možnosti uplatnění v životě 

 využíváme ve výuce různé metody a formy výuky a soustavnými úkoly  

je vedeme k dodržování studijního režimu.  

 vybraná témata necháváme zpracovat formou výpisků z učebnic 

 namátkově kontrolujeme sešity s jejich poznámkami. 

 ve vhodných situacích odpovídajících sociálnímu klimatu třídy 

využíváme hodnocení žáků navzájem 

 žáky informujeme na nástěnkách ve škole o nabídkách v oboru 

 motivujeme žáky, aby jak ve skupinách, tak individuálně dané učivo 

pochopili  

a aktivně je zpracovali 

 žákům zadáváme v rámci samostudia úkoly, které je motivují  

k celoživotnímu vzdělávání 

 žáky vedeme k samostatnému vyhledávání informací pomocí internetu 

a školní knihovny 

 propojujeme učivo s praxí 

 

Kompetence k řešení problémů 

 zadáváme žákům úkoly ve formě projektů, které žáci zpracovávají buď 

individuálně, ve dvojicích nebo v týmu  

 vyhledáváme nové zdroje informací především prostřednictvím 

internetu 

 poskytujeme žákům návody a možnosti řešení problémů, které vychází 

z našich zkušeností 

 podporujeme žáky při týmové práci  
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 zadáváme úkoly podporující logické myšlení 

 probírané učivo aktualizujme a upravujeme tak, aby žáci byli schopni 

získané znalosti a dovednosti využívat ve svém profesním i osobním 

životě 

 při výuce motivujeme žáka v co největší míře problémovými úlohami  

a úkoly z praktického života 

 vedeme žáky k samostatnému řešení problémů formou skupinového 

vyučování, kdy procvičované téma je rozpracováno do řady podobných 

úkolů a žáci je zpracovávají v malých skupinách, ve kterých se do řešení 

problému musí zapojit všichni 

 problémy pro řešení jsou žákům předkládány tak, aby museli využívat 

znalosti získané dříve, a to i v jiných předmětech nebo si je museli 

připomenout vyhledáním v informačních zdrojích 

 vedeme žáky k předkládání výsledků při řešení problémů pomocí 

skupinového vyučování aktivní formou (např. vystoupením před třídou) 

a k vzájemnému hodnocení výsledků  

 v rámci vybraných cvičení stanovují žáci cíl a metody postupu, 

vyhodnocují výsledky 

 vyzýváme je ke zvolení vlastních postupů a vzájemného kritického 

hodnocení vybraného postupu  

 na základě jejich předchozích znalostí a zkušeností je vedeme, aby 

syntetizovali dílčí poznatky, analyzovali problém od obecného  

ke speciálnímu nebo aby na základě získaných praktických zkušeností 

vyvozovali závěry 

 ve výuce používáme různé formy, metody a pomůcky, aby se s nimi žáci 

naučili pracovat  

 využíváme práci ve dvojicích nebo ve skupině při řešení konkrétních 

úkolů, např. při cvičeních. 

 ve škole probíhají celoškolní projekty (kulturní představení, floristické 

soutěže, florbalový turnaj), ve kterých žáci pod odborným dohledem 

učitelů, v týmech  

i individuálně řeší problémy a aplikují nabyté vědomosti 

 ve výuce aplikujeme různé aktivizačními a motivačními metody (mimo 

jiné  
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i různé formy her), které vedou žáky k aktivní účasti na vzdělávání  

a k řešení problémů  

 žáky vedeme k získání schopnosti vypracování jednoduchého algoritmu 

k řešení problému 

 

Komunikativní kompetence 

 ve výuce používáme kultivovaný a spisovný jazyk  

 podporujeme schopnost naslouchat druhým a vhodně argumentovat, 

např. při prezentaci projektů, při řízených diskuzích 

 ve výuce cizích jazyků zařazujeme základní odbornou terminologii tak, 

aby se žák byl schopen uplatnit v cizojazyčném prostředí zahraniční 

firmy 

 v mateřském a v cizím jazyce užíváme tyto metody: ústní zkoušení, 

řečnická cvičení, debata, recitace, výklady dramatizace textu, nácvik 

výslovnosti, rozhovory 

 umožňujeme žákům vyjadřovat se k dění ve škole účastí na žákovské 

radě 

 umožňujeme žákům účast v zahraničních projektech stáží  

a studentských setkání, kde komunikují v cizím jazyce  

 při výuce volíme vhodný výběr textů, pracujeme s obrazovým 

materiálem, využíváme informační technologie a interaktivní výuky 

 využíváme metody obsahující prvky prezentace žáků, umožňujeme 

žákům samostatné ústní i písemné prezentace 

 důsledně vyžadujeme odpovědi na dotazy učitelů v souvislých větách, 

jednoslovné odpovědi považujeme za nedostatečné 

 využíváme dialogické metody k předkládání nového učiva  

 při zpětné kontrole vedeme žáky k používání odborných výrazů 

použitých při výkladu učiva, aby došlo i k jejich fixaci 

 při písemném ověřování znalostí klademe důraz a hodnotíme písemný 

projev i z hlediska komplexního vyjadřování ve větách 

 tam, kde je to možné, při zadání písemné práce vyžadujeme vytvoření 

souvislého textu, nikoli jen krátké nebo jednoslovné odpovědi v bodech 

 učíme je zpracovávat informace do formulářů běžně v odborné praxi 

používaných a vysvětlujeme nutnost dodržování daných termínů 
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 opravujeme žáky při použití nevhodných slov a využíváme různé projevy 

při zkoušení písemném nebo ústním, umožňujeme různé formy 

prezentace referátu. Při písemném zkoušení využíváme otevřených 

otázek, které dovolují žákům prezentovat jejich porozumění problému. 

 opravujeme žáky při zkoušení a žádáme upřesňující a srozumitelné 

odpovědi. Zvlášť vhodným nástrojem je využití maturitních prací. 

 u vybraných témat volíme výuku pomocí diskuse, besedy nebo 

formulováním problémů, na které hledají odpovědi 

 necháváme žáky zpracovat protokoly ze cvičení, výpisky z literatury  

a maturitní práce 

 vedeme žáky k samostatnému písemnému záznamu během výkladu 

učiva 

 napomínáme žáky za nevhodné chování, při porušení jsou tyto případy 

řešeny v souladu se školním řádem 

 zdůrazňujeme žákům význam studia cizích jazyků a využívání zahraniční 

literatury  

 učíme je vědecké názvy rostlin 

 vyžadujeme od žáků používání odborné terminologie, běžně jí 

používáme  

při výuce a zadáváme úkoly nejen ústně, ale i z otázek v učebnicích. 

 v prvním ročníku se žáci účastní adaptačního kurzu, na kterém žáci 

různými sportovními a herními činnostmi stmelují třídní kolektiv. 

 u prezentace žákovských dovedností vyžadujeme i verbální komentář 

kolem prováděné aktivity 

 

 

Personální a sociální kompetence 

 do výuky zařazujeme témata související se zdravým životním stylem a 

duševní hygienou 

 v rámci prevence rizikového chování pořádáme přednášky a besedy 

zaměřené na různé druhy závislostí a jiné sociálně patologické jevy 

 pracujeme s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin 

 při komunikaci se žáky uplatňujeme zásady asertivního jednání 
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 zadáváme, kontrolujeme a vyhodnocujeme úkoly, poskytujeme žákům 

zpětnou vazbu 

 do výuky ekonomických předmětů zařazujeme témata z finanční 

gramotnosti  

na příkladech z praxe  

 učíme žáky prezentovat se na pracovním trhu v tuzemsku i v zahraničí 

formou vytváření konkrétních administrativních písemností (žádost, 

životopis, motivační dopis, reklamace, oznámení, objednávka, aj.) 

 práci ve skupině a socializaci žáků podporujeme především ve výuce a 

v projektových dnech 

 každodenním výchovným působením na žáky přispíváme k vytváření 

vstřícných mezilidských vztahů 

 hodnotíme individuální pokrok u jednotlivých žáků 

 používáním modelových situací procvičujeme reakce žáka na danou 

životní situaci, podporujeme vytváření vztahů mezi žákem a učitelem,  

či jinou dospělou osobou i mezi žáky navzájem 

 motivujeme žáky zajímavou přípravou akcí – vánoční soutěž, výzdoba 

vestibulu školy, či jiné akce pořádané ve spolupráci s partnery školy 

 vedeme žáky k získání schopnosti posuzovat pozitivní a negativní 

důsledky svého jednání např. hodnocením svých studijních výsledků 

 zdůrazňujeme zodpovědnost jedince vůči celé třídě, např. při přípravách 

samostatných úkolů určeným k demonstrování před třídou a následně 

využívaných v další výuce (přípravy a přednášení referátů, dodržování 

zadaných termínů) 

 v rámci života třídního kolektivu ponecháváme žákům značnou 

samostatnost v rozhodování 

 pomocí klasifikace prospěchu ukazujeme žákům stupeň jejich znalostí, 

vědomostí a praktických dovedností 

 slabším žákům nabízíme možnost plnit úkoly postupně nebo 

opakovaně, aby došli k úspěchu 

 sdělujeme žákům pozitivní i negativní hodnocení 

 opakováním vedeme žáky k ověřování jejich poznatků, nastolováním 

problémů je vedeme k zamyšlení nad možnými řešeními 
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 upozorňujeme žáky na vhodnost oblékání při učebních praxích  

a na nutnost přezouvání se ve škole 

 zdůrazňuje žákům význam dalšího vzdělávání 

 při práci ve skupině jmenujeme osobu, která práci řídí nebo ji 

prezentuje zbytku třídy; žáci mají možnost svěřit se nám se svými 

problémy, poukazujeme na správné chování mezi lidmi 

 v tělesné výchově jsou žáci vedeni k aktivním a zdravým návykům a péči  

o svoje zdraví 

 k vytváření těchto kompetencí napomáhá i adaptační kurz a různé 

semináře  

a přednášky (o AIDS, šikaně, drogách, lidských právech, globálních 

problémech, globalizaci aj.) 

 žáci prezentují výsledky své práce před kolektivem, včetně obhajoby 

výsledků diskuze 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 účastí na konkrétních projektech školy vedeme žáky k ujasnění si 

základních hodnot a    

 postojů podstatných pro život v demokratické společnosti, příklady 

realizovaných projektů:  

 filmový festival Jeden svět (problematika porušování lidských práv, 

xenofobie, rasismus diskriminace, chudoba, minority, důsledky 

globalizace) 

 projekty organizace Člověk v tísni (objasnění politického  

a společenského dění u nás a ve světě) 

 projekt Setkání tří národů (tolerance a multikulturní soužití, 

environmentální výchova, ochrana životního prostředí) 

 projekt Erasmus + (zahraniční spolupráce, seznámení s kulturou  

a prostředím jiných zemí) 

 projekt Studenti čtou a píšou noviny (prezentace vlastního názoru) 

 v rámci rozvoje ekologického povědomí vedeme žáky k třídění odpadů 

 učíme žáky jednat v duchu udržitelného rozvoje 

 realizujeme projekt Adopce na dálku (sociální cítění, empatie, morální 

principy) 
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 probíhá projekt Klub mladých diváků (návštěva divadelních představení, 

rozvoj čtenářské a literární gramotnosti, rozvoj a upevňování 

společenských norem)  

 ve výuce používáme metody hraní rolí pro přiblížení různých životních 

situací a jejich řešení 

 uplatňujeme prožitkové vyučování (umožňujeme žákům účastnit  

se veřejných jednání, např. návštěva okresního soudu) 

 umožňujeme žákům prezentovat své názory a postoje, formulovat 

myšlenky, vhodně argumentovat, ale i naslouchat názorům druhých  

 pořádáním různých zajímavých akcí - vánoční soutěž, výzdoba vestibulu 

školy, či jiné akce pořádané ve spolupráci s partnery školy - 

podporujeme estetické cítění žáků 

 v rámci osobního přístupu pedagogů hledáme cesty k odpovědnému 

přístupu žáka k sobě i ke kolektivu 

 zdůrazňujeme nutnost čestného a spravedlivého jednání 

 v rámci svých předmětů seznamujeme žáky vhodnou formou 

s informacemi z legislativních předpisů, které souvisejí s danou 

odborností  

 při předkládání učiva upřednostňujeme metody pěstování 

zahradnických kultur vedoucí k šetrnému přístupu k životnímu prostředí 

 umožňujeme žákům prezentovat své názory a řešit adekvátně konfliktní 

situace 

 přispíváme k uvědomování kulturní a národní identity tím, že je 

seznamuje s důležitými prvky zahradního umění a cennými částmi 

přírody v České republice a zároveň s těmito prvky v zahraničí 

 diskutujeme se žáky na aktuální politická témata 

 duch udržitelného rozvoje prostupuje celým výchovně vzdělávacím 

procesem. Seznamujeme v souvislostech žáky s jednotlivými složkami 

životního prostředí, poukazujeme na odpovědnost člověka za životní 

prostředí a na používání vhodných technologických postupů 

 seznamujeme žáky s bezpečností a ochranou zdraví při práci a výuce 

 seznamujeme žáky s hodnotami přírodními i kulturně historickými, 

které se nacházejí na našem území, jež mají vztah k našemu oboru  

a zařazujeme je do kontextu v rámci Evropy nebo celého světa 
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 umožňujeme žákům účastnit se soutěží, mezinárodních výměn a v rámci 

exkurzí je seznamujeme s kulturními i přírodními, duchovními  

i materiálními hodnotami 

 žáci v závěrečném čtvrtém ročníku sami organizují maturitní plesy 

 i jejich program 

 žáci se účastní různých charitativních akcí, jako je např. „Srdíčkový den“. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 vytváříme modelové situace při výuce ekonomiky s ohledem  

na uplatnění na pracovním trhu a s ohledem na měnící se pracovní 

podmínky a požadavky společnosti 

 používáme videonahrávky s tematikou finanční gramotnosti 

 upozorňujeme žáky na problémové situace v životě s následnou diskuzí 

k tématu 

 výchovný poradce zprostředkovává žákům informace o možnostech 

dalšího vzdělávání  

 nacvičujeme vhodnou komunikaci s potencionálními zaměstnanci, 

zaměstnavateli, zákazníky 

 motivujeme a připravujeme žáky k účasti na praxích v českých  

a zahraničních firmách 

 konáním exkurzí a dalších akcí podporujeme rozvoj zájmů žáka, vedeme 

je k poznávání svých reálných možností a k vlastnímu sebehodnocení 

 nabízíme široký výběr zájmových útvarů, kterými pomáháme žákům při 

jejich profesní orientaci 

 učíme žáka pracovat podle předem stanovených kritérií a dodržovat 

zadání, termíny a dohodnutá pravidla při plnění vlastních povinností 

 zdůrazňujeme dobré jméno absolventů školy v odborné praxi 

 vysvětlujeme nutnost zvládat i méně oblíbené předměty pro získání 

uceleného odborného vzdělání 

 v jednotlivých předmětech zdůrazňujeme potřebu získat základní 

znalosti  

a dovednosti, protože po absolvování školy je možnost uplatnění 

v oborech,  
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ve kterých může být uplatněn kterýkoliv především z odborných 

předmětů 

 před nástupem na prázdninové odborné praxe vysvětlujeme,  

že se nemusí ve světě práce potkat jen se vším ideálním a se vším 

realizovaným tak, jak jsme je ve škole učili, ale že i negativní zkušenost je 

dobrá zkušenost 

 předáváme žákům informaci o volných pracovních místech na trhu 

práce v daném oboru, v případě zájmu poskytujeme žákům informace  

o vhodných studijních oborech nebo dalším zaměření; k tomuto účelu 

vedeme nástěnku „nabídka práce“, kam zájemci o zaměstnávání žáků 

vyvěšují své nabídky 

 seznamujeme žáky s pracovní realitou při praktickém vyučování  

a na odborných exkurzích  

 při odborných praxích vyžadujeme od žáků komunikaci 

s potencionálními zaměstnavateli  

 seznamujeme s bezpečností a ochranou zdraví při práci  

 upozorňujme žáky na nutnost dodržování pracovní doby, snažíme se jít 

žákům osobním příkladem 

 dáváme žákům za vzor úspěšné podnikatelské subjekty 

 

 

 

Matematické kompetence 

 při výuce motivujeme žáka k řešení problémových úloh potřebných pro 

jeho praktický život 

 pro vnímání nejrůznějších problémových situací používáme netradiční 

úlohy 

 vedeme žáky ke zvažování výsledku vzhledem k realitě 

 zařazujeme do výuky příklady z praxe, ve kterých žáci aplikují 

matematické postupy a metody  

 při výuce tematických celků (funkce a statistika) žáci vyhodnocují 

informace z grafů, diagramů a tabulek, čímž používají matematiku 

v různých životních situacích 
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 využíváme přesahy učiva z matematiky v odborných předmětech; jde 

převážně o učivo základní 

 v odborných předmětech zařazujeme praktické výpočty (např. stanovení 

množství výsevu, dávky hnojiv, postřiků, výpočet potřeby sazenic na 

danou plochu apod.) do předkládaného učiva a procvičujeme je 

 při řešení jednoduchých výpočtů vedeme žáky k využívání logického 

myšlení, k výpočtům z hlavy bez použití kalkulaček, k posuzování 

správnosti získaných výsledků pomocí logiky 

 zadáváme příklady vztahující se k praxi, kde se používají běžné jednotky 

 chceme přesněji definovat uváděné pojmy nebo je mezi sebou porovnat 

 na podobných příkladech se snažíme demonstrovat odhad výsledku 

 podporujeme syntetické a analytické myšlení 

 při výuce žáky seznamujeme s různými formami grafického znázornění  

a požadujeme, aby je uměli vysvětlit a používat 

 ukazujeme, jak koule může nabývat číselné hodnoty  

 žáci jsou seznamováni s prvky kompozice, s tvary sadovnických prvků  

a jejich vzájemnými vztahy 

 v hodinách tělesné výchovy se žáci učí zpracovávat výsledky různých 

soutěží a turnajů 

 

 

Kompetence využívat prostředky informačních komunikačních technologií  

a pracovat s informacemi 

 podporujeme schopnosti žáků intuitivně využívat veškerý potenciál 

informačních a komunikačních prostředků (multimediální počítač, 

projektor, digitální fotoaparát) 

 vytváříme elektronické dokumenty běžně využívané v zahradnickém 

podniku   

(formální dopis, evidenční tabulky, propagační materiály, ceníky) 

 seznamujeme žáky s možnostmi stávajících aplikací a jejich vývojem 

 nacvičujeme elektronickou komunikaci a současně i zdůrazňujeme 

možná rizika zneužití  

 procvičujeme efektivní vyhledávání informací na internetu včetně 

účinné ochrany vlastních dat a počítače 
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 vedeme žáky ke správné organizaci, správě a zálohování důležitých 

elektronických dat 

 vedeme žáky k vyhledávání informací na webových stránkách 

souvisejících s odborností předmětu (vyhledávání hnojiv, prostředků  

na ochranu rostlin, přehledů odrůd, vhodných mechanizačních 

prostředků apod.) a současně k jejich samostatnému zpracovávání 

 zdůrazňujeme uvědomování si míry pravdivosti informací uváděných 

v síti Internet a jejich ověřování si (např. vyhledáváním několika zdrojů  

a jejich porovnáváním) 

 vysvětlujeme, že ne vše lze nalézt na internetu a že stejně cenné nebo 

často i kvalitnější informace lze nalézt v odborných publikacích  

a odborných časopisech, které nabízí Školní studijní a informační 

centrum (knihovna) 

 žákům zadáváme k vypracování maturitní práce, referáty a domácí 

úkoly, které žáci zpracovávají na počítačích v programech Word, Excel 

a PowerPoint 

 upozorňujeme žáky na programy, které mohou využít při studiu daného 

předmětu nebo v další praxi 

 umožňujeme žákům v naléhavých situacích omluvy nebo sdělení 

elektronickou poštou 

 zadáváme referáty, při kterých je možno využít síť Internet 

 opravujeme chyby, kterých se dopustí při citování nevěrohodných 

informací 

 využíváme ICT ke komunikaci s žáky při zadávání úkolů, jejich kontrole  

a odevzdávání 

 diskutujeme se žáky o problému zahlcenosti informacemi 

 vedeme žáky k porovnávání informací z různých zdrojů mezi sebou  

a k rozpoznání nebezpečí manipulace lidí prostřednictvím některých 

sdělovaných informací v médiích 

4.5.2   Odborné kompetence 

Pěstovat, rozmnožovat, sklízet a expedovat zahradnické produkty 
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 seznamujeme žáky se způsoby měření meteorologických údajů  

a se zdroji informací o klimatu, žákům ukazujeme řízení mikroklimatu  

ve sklenících 

 žákům zdůrazňujeme nutnost použití biologické ochrany  

a preventivních opatření, žáci jsou seznamováni s ekologickými riziky 

v rámci chemické ochrany 

 vysvětlujeme žákům význam množení, žáci jsou seznamováni s různými 

způsoby množení rostlin již v biologii a dále je to rozváděno  

a specifikováno v dalších odborných předmětech, v biologii je kladen 

také důraz na šlechtění rostlin 

 žáci jsou teoreticky i prakticky seznamováni s pěstováním a ošetřováním 

zahradnických rostlin, postupně jsou seznamováni s jednotlivými 

zahradnickými technologickými postupy 

 žáci jsou teoreticky i prakticky seznamováni se sklizní a posklizňovou 

úpravou a následnou expedicí 

 žáci jsou teoreticky seznamováni s jednotlivými složkami životního 

prostředí, které mají význam pro pěstování rostlin a tyto teoretické 

podklady tvoří východisko pro jejich praktické činnosti při úpravě 

prostředí rostlin, obdělávání půdy a dalších činnostech. 

 žáci jsou teoreticky seznamováni s vlastnostmi hnojiv a jejich chováním 

v půdě a o rizicích, která mohou představovat pro životní prostředí, žáci 

jsou prakticky vedeni k aplikaci těchto poznatků 

 vedeme žáky k estetickému cítění, snažíme se vytvářet vhodné prostředí 

školy s aplikací aranžérských výrobků, které spoluvytváří estetické cítění 

žáků  

 v odborných předmětech jsou vedeni žáci k získání znalostí a dovedností 

ve floristice, žáci mají možnost získání dalších dovedností 

prostřednictvím kroužku  

 seznamujeme žáky s možnostmi a způsoby získávání meteorologických 

údajů, s jejich zpracováním tabulkovým i pomocí počítačových 

programů 

 požadujeme od žáků zvládnutí základního učiva týkajícího se technologií 

pěstování jednotlivých kultur včetně sklizní a případného dalšího 

zpracování produktů 
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 důsledně vedeme žáky k zvládnutí rozlišování sortimentů rostlin podle 

jednotlivých předmětů, při neúspěšnosti žáci musí prokázání těchto 

znalostí opakovat 

 při výuce předmětu Praxe vyžadujeme osvojení si a zvládání 

jednotlivých pracovních výkonů a dosažení určitého pracovního tempa 

při zachování kvality práce 

 snažíme se vést předmětová cvičení co nejvíce prakticky 

 upřednostňujeme práci s živými rostlinami 

 realizujeme většinu odborných praxí na školním statku a u odborných 

partnerů školy, kde žáci získávají praktické zkušenosti 

 

Navrhovat, projektovat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy 

 v odborných předmětech jsou žáci vedeni k estetickému cítění, 

pochopení kompozic, členění zeleně a návrhům sadovnických  

a krajinářských úprav  

 na odborných exkurzích jsou žáci seznamováni s příklady sadovnických  

a krajinářských úprav 

 žáky seznamujeme s historickými slohy a se specifiky slohů  

v zahradním umění, na tato specifika je poukazováno v rámci odborných 

exkurzí. 

 žáci jsou seznamováni s různými stupni projektové dokumentace  

a s harmonogramem prací při zakládání sadovnických a krajinářských 

úprav 

 žáky vedeme ke správnému převodu lineárních, úhlových a plošných 

jednotek  

 žáci pracují se základním geodetickým zařízením 

 žáci se teoreticky a prakticky učí zakládat trávník a pečovat o něj běžnou 

technikou 

 žáky seznamujeme s nejběžnějšími nerosty a horninami a vysvětlujeme 

jim použití různého stavebního materiálu 

 žáci jsou seznamováni v předmětu ekologie a životní prostředí s ekologií 

krajiny a tvorbou a péčí o přírodu a krajinu, ve všech předmětech je 

kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj 
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 doporučujeme vybrané kultury a jednotlivé plodiny k využívání  

pro navrhování a projektování sadovnických úprav 

 vedeme žáky k samostatnému výběru vhodných pěstitelských způsobů 

využitelných pro tyto účely 

 do výuky zařazujeme fotografie a videa zajímavých zahrad a parků 

v zahraničí 

 

Pracovat se zahradnickou technikou, využívat zařízení v zahradnické výrobě a řídit 

motorová vozidla 

 žáky seznamujeme s bezpečností a ochranou zdraví při práci  

se zahradnickou technikou, žáci pracují se zahradnickým nářadím  

a technikou, seznamujeme žáky s drobnými úpravami a opravami 

 žáky seznamujeme se zahradnickým nářadím a péčí o něj, klademe 

důraz na bezpečnost a hospodárnost 

 žáky se učíme jezdit s kolečkem, paletovým vozíkem a CC vozíky  

a vedeme je k efektivní organizaci přepravy 

 učíme žáky využívat zařízení pro pěstování a rychlení rostlin, žákům 

zadáváme vypracování vlastních návrhů využití a sledu kultur 

 umožňujeme žákům získat na škole řidičské oprávnění na osobní 

automobil a traktor 

 vedeme žáky ke zdokonalování své techniky při práci se zahradnickým 

nářadím, k dosažení požadovaných pracovních výkonů  

a k samozřejmosti nutné péče o nářadí 

 učíme žáky pracovat se zádovým postřikovačem, včetně přípravy 

postřikové jíchy a vlastní aplikace při dodržování nutných 

bezpečnostních opatření 

 žáky připravujeme pro práci s běžnou zahradnickou mechanizací  

a technikou 

 

Vykonávat obchodně podnikatelské aktivity v zahradnickém podniku 

 s žáky kalkulujeme ceny, vyplňujeme doklady nutné pro plnění 

smluvních vztahů, pracují s ceníky  

 žáky vedeme k práci ve skupinách a vybraný žák práci skupiny řídí 
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 žáci jsou vedeni k tomu, aby efektivně nakládali se svěřeným nářadím  

a surovinami, v rámci cvičení žáci počítají potřeby materiálů a surovin 

 žáky seznamujeme s různými stupni dokumentací a harmonogramy 

prací  

 žáci vytváří prezentace odborných témat 

 předkládáme žákům situační a výhledové zprávy jednotlivých oborů 

 seznamujeme žáky s reálnými rozpočty realizace zahradních výrobků  

a služeb 

 zadáváme žákům práce ekonomického typu  

 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

 žáky poučujeme v bezpečnosti práce na začátku studia, na začátku 

výuky jednotlivých předmětů, před odbornými exkurzemi a při práci 

s novými zařízeními nebo stroji  

 napomínáme žáky při nedodržování bezpečnosti práce, vyžadujeme 

správné chování během práce 

 žáci na začátku školního roku po seznámení se zásadami bezpečnosti 

práce podepisují prohlášení o tom, že byli seznámeni s bezpečností  

a ochranou zdraví při práci  

 vyžadujeme dodržování školního řádu 

 nácvik praktických dovedností je prováděn tak, aby si žáci osvojili 

bezpečnost při práci  

 při práci se zobrazovacími jednotkami seznamujeme žáky se zásadami 

ergonomie a psychohygieny 

 žáky vedeme k osobní odpovědnosti za své zdraví, seznamujeme je 

s nutností používat ochranné pomůcky při práci a důkladně dodržovat 

návody použití 

 žáci jsou seznamováni se zásadami první pomoci v rámci proškolení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 v úvodních hodinách seznamujeme žáky s pravidly BOZP, jejich 

porozumění ověřujeme kontrolními otázkami 

 zdůrazňujeme nejen možnost ohrožení vlastního zdraví, ale i zdraví 

spolužáků, případně dalších přítomných osob 
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 před každou pracovní aktivitou ohrožující zdraví a pracovní prostředí 

opakovaně pojmenováváme konkrétní nebezpečí, kterým mohou být 

žáci ohroženi, a vyžadujeme, aby sami navrhovali konkrétní opatření, 

s nimiž byli seznámeni v úvodních hodinách 

 před započetím prací kontrolujeme vybavenost ochrannými pomůckami  

a během práce jejich správné používání 

 co nejčastěji upozorňovat na dodržování hygieny a bezpečnosti práce 

 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 

 klasifikací motivujeme žáky k lepším výkonům 

 při odborných exkurzích upozorňujeme žáky na různé úrovně kvality 

procesů, výrobků a služeb 

 vysvětlujeme možnosti realizace kvalitních a nekvalitních výrobků  

na trhu 

 kvalitu práce oceňujeme i jinými metodami než klasifikací, např. účastí  

na profesních soutěžích 

 seznamujeme žáky s příslušnými standardy a normami pro hodnocení 

kvality výrobku používanými v oboru 

 žáky nutíme hodnotit výsledky své práce podle těchto předpisů 

 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

 žáci tvoří jednoduché finanční rozpočty, kalkulují náklady 

 seznamujeme žáky s možnými negativními vlivy své činnosti na životní 

prostředí, s možnostmi eliminace tohoto rizika, vedeme je k získávání 

vstupních informací pro posouzení složitosti problému 

 upozorňujeme žáky na rizika spojená s nošením vysoké finanční 

hotovosti  

do školy a zdůrazňujeme jim, aby si nenechávali své věci 

v neuzamčených prostorách školy 

 zakládáme a organizujeme vznik třídních fondů a stanovujeme pravidla  

pro jejich vedení 

 seznamujeme žáky se zdroji energie a surovin, se vznikem a tříděním 

odpadu 
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 vyzdvihujeme metody a způsoby pěstování jednotlivých kultur 

s ohledem  

na stav životního prostředí 

 vedeme žáky k separování odpadů, které během dne vyprodukují 

 dbáme, aby šetřili energetickými zdroji (zhasínání v prázdné třídě, 

zavírání dveří, krátké intenzivní větrání), i materiálem, který během 

práce spotřebují 

 seznamujeme žáky s možnými alternativami řešení, zejména při použití 

v přírodě odbouratelných materiálů 

 

 

 


