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PŘÍLOHY 

Příloha 1. Schéma vzdělávacího systému České republiky - střední vzdělávání 

 

zdroj: Vzdělávací systém České republiky [leták]. 
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Příloha 2 - RVP SOV – Chemické vzdělávání 
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Příloha 3 Analýza 1. vlny RVP SOV – ukázka (NUOV, 2009) 
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Příloha 4 Počet narozených dětí 

 
 zdroj: ČSÚ 
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Příloha 5 - Střední vzdělávání – žáci, podíl na odpovídající věkové populaci ve školních 

letech 2003/04 až 2008/09 
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Příloha 6 – Počty žáků v 1. ročnících jednotlivých SŠ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 zdroj: NÚOV - výkonové ukazatele 
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Příloha 7 – Rozdělení žáků v 1. ročníku jednotlivých SŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zdroj: NÚOV - výkonové ukazatele 
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Příloha 8 

 
 

Příloha 9 – Studijní výsledky žáků ZŠ, odbornost učitelů SŠ 

(pro všechny přírodovědné předměty a zvlášť pro jednotlivé přírodovědné předměty) 

Tabulka 2 – Studijní výsledky žáků jednotlivých kategorií oborů v přírodovědných předmětech  

Výsledky přírodovědných předmětů 

kategorie průměr median modus  
25. 

percentil 

75. 

percentil 

počet 

žáků 

gymnázia 1,57 1,33 1,33 1,00 2,00 1116 

Lycea 1,74 1,67 1,00 1,33 2,00 417 

SOŠ-M 2,23  2,33 2,00 1,67 2,67 2850 

SOŠ-PřV 2,37 2,33 2,33 2,00 3,00 162 

SOŠ-V 3,13 3,33 3,00 2,67 3,67 1886 

 
Tabulka 3 – Studijní výsledky žáků jednotlivých kategorií oborů ve fyzice  

Výsledky fyzika 

kategorie průměr median modus  

gymnázia 1,58 1,00 1,00 

Lycea 1,79 2,00 2,00 

SOŠ-M 2,26 2,00 2,00 

SOŠ-PřV 2,51 3,00 3,00 

SOŠ-V 3,16 3,00 3,00 

 
Tabulka 4 – Studijní výsledky žáků jednotlivých kategorií oborů v chemii  

Výsledky chemie 

kategorie průměr median modus  

gymnázia 1,66 1,00 1,00 

Lycea 1,83 2,00 2,00 

SOŠ-M 2,34 2,00 2,00 

SOŠ-PřV 2,49 2,50 3,00 

SOŠ-V 3,27 3,00 4,00 
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Tabulka 5 – Studijní výsledky žáků jednotlivých kategorií oborů v přírodopisu 

Výsledky přírodopis 

kategorie průměr median modus  

gymnázia 1,46 1,00 1,00 

Lycea 1,60 1,00 1,00 

SOŠ-M 2,09 2,00 2,00 

SOŠ-PřV 2,10 2,00 2,00 

SOŠ-V 2,96 3,00 3,00 

Tabulka 6 – Odbornost vyučujících přírodovědných předmětů v jednotlivých kategoriích oborů 

kategorie 

oborů 

fyzika Chemie biologie 

apr DPS neapr apr DPS Neapr apr DPS neapr 

gymnázia 95 % 5 % 0 % 75 % 25 % 0 % 84 % 16 % 0 % 

Lycea 50 % 30 % 20 % 80 % 20 % 0 % 70 % 30 % 0 % 

SOŠ PřV 25 % 75 %  0% 50 % 25 % 25 % 50 % 50 % 0 % 

SOŠ-M 45 % 35 % 20 % 55 % 30 % 15 % 40 % 30 % 30 % 

SOŠ-V 40 % 40 % 20 % 30 % 10 % 60 % 10 % 20 % 70 % 

Vysvětlivky: apr- aprobovaný učitel, neapr- neaprobovaný učitel. Přesné vymezení kategorií viz výše.  

 

Příloha 10 - Názory učitelů 

„Z důvodu tak malého počtu hodin je vyučování chemie neefektivní a nesmyslné.“ 

„U učňů je chemie na učilišti naprosto zbytečná. Jsou to žáci, kteří již na ZŠ z chemie 

stěží prošli. Znalosti žáků ze ZŠ jsou minimální. Za hodinu týdně nezopakujeme ani 

základní školu. Takže každé téma probíráme znovu a pokud zbude čas, rozšíříme ho 

alespoň o kousíček středoškolského učiva.“ 

„Hodinová dotace je nedostatečná pro upevnění a procvičení látky.“ 

„Spokojena nejsem a chemii jsem nucena zestručnit.“ 

„V takové hodinové dotaci je to nezvládnutelné.“ 

Odpovědi účastníků projektu Pilot S: 

„Nejedná se o nic nového, rozsah učiva se nemění, spíše klesla úroveň žáků a ze ZŠ nic 

neumí.“ 

„Je pravdou, že při dvouhodinové dotaci není čas na procvičování, ale v naší škole tento 

předmět úzce souvisí s technologií, tam se s mnohými pojmy z chemie opět setkají.“ 
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„Jak jsem již uvedla, při vypracování ŠVP jsem se musela držet RVP, nemohla jsem nic 

vynechat.“ 

„V rozsahu dvou hodin týdně je na učivo chemie tak málo času, že se stane, že na konci 

roku nestihneme probrat některé oblasti. Například na učivo organické chemie vychází asi 

5 vyučovacích hodin, což nejde stihnout. Učím organiku více hodin na úkor např. 

biochemie a ekologie.“ 

Příloha 11. Bloomova taxonomie kognitivních cílů (revidovaná) 

1. Zapamatování (znalosti) 

o zapamatování, opětovné vybavení a následné použití v nových souvislostech terminologie, údajů, 

pojmů, pravidel, klasifikací, kritérií, metod, principů, teorií a poznatkových struktur 

o definovat, napsat, pojmenovat, opakovat, reprodukovat, přiřadit, určit, popsat aj. 

2. Porozumění (chápání) 

o pochopení významu sdělení ve verbální, obrazové či symbolické formě a schopnost jeho využití a 

zpracování do srozumitelné podoby 

 přeložit, vysvětlit, objasnit, opravit, vypočítat, zkontrolovat, interpretovat aj.  

3. Aplikace (použití, uplatnění) 

o transfer použití poznatků do nových situací, řešení problémů, abstrakce 

 aplikovat, demonstrovat, plánovat, řešit problém, vyzkoušet, uvést vztah mezi aj.  

4. Analýza (rozlišování) 

o rozložení sdělení na prvky nebo části, stanovaní vztahů mezi nimi, rozbor informace, určení 

podstatného a nevýznamného, kritické chování, hypotézy 

 analyzovat, rozhodnout, nelézt princip uspořádání, rozlišit, rozčlenit aj. 

5. Hodnocení (posouzení) 

o posouzení hodnoty myšlenek, materiálů, podkladů, metod a technik z určitého hlediska podle 

navržených nebo daných kritérií 

 ocenit, posoudit, zhodnotit, zdůvodnit, obhájit, oponovat, porovnat aj.  

6. Tvoření (sestavování) 

o operovat s prvky tak, aby vytvářely soudržnou nebo funkční jednotu; Řadit prvky do nových struktur a 

modelů. 

 generování, konstruování, plánování, výroba, vynalézání, vymýšlení, zhotovování 
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Taxonomická tabulka (revize Bloomovy taxonomie) 

POZNATKY KOGNITIVNÍ PROCESY 

 

 

1 

Zapamatovat 

si 

2 

Porozumět 

3 

Aplikovat 

4 

Analyzova

t 

5 

Hodnotit 

6 

Tvořit 

A  

Poznatky faktické 
      

B  

Poznatky konceptuální 
      

C  

Poznatky procedurální 
      

D  

Poznatky 

metakognitivní 

      

 

(Anderson and Krathwohl, 2001, Byčkovský a Kotásek, 2004a, Byčkovský a Kotásek, 2004b) 

Příloha 12 – ukázka tabulky aktivit podle stádií intelektuálního vývoje žáka 

Úkony, které studenti, kteří  Úkony, které studenti,  

nedosáhli formálních kteří nedosáhli  

operací, formálních operací, 

MOHOU DĚLAT NEMOHOU DĚLAT 

 
1. jakékoli rutinní měření a pozorování 1. měření hustoty, teploty reakce 

 a jiných „odvozených  

 veličin, které  nejsou přímo  

 pozorovány 

 

2. usuzování závěru z přímých sledování, 2. usuzování, která  

např. „dřevo hoří“, tedy výsledek  jsou „dvakrát vzdálena“ od 

pozorování více hořících dřevěných předmětů pozorování, např. 

  „papír, dřevo a propan- 

 butan hoří, jsou to sloučeniny  

 uhlíku, sloučeniny uhlíku jsou  

 hořlavé 

atd. 
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Příloha 13 - Klasifikace vyučovacích metod (Skalková, 2007) 

A. Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků - aspekt didaktický 

I. Metody slovní 

1. Monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 

2. Dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuze) 

3. Metody písemných prací (např. písemná cvičení, kompozice) 

4. Metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem 

II. Metody názorně demonstrační 

1. Pozorování předmětů a j evů 

2. Předvádění (předmětů, činností, pokusů, modelů) 

3. Demonstrace statických obrazů 

4. Projekce statická a dynamická 

III. Metody praktické 

1. Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

2. Laboratorní činnosti žáků 

3. Pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) 

4. Grafické a výtvarné činnosti 

B. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků - aspekt psychologický 

I. Metody sdělovací 

II. Metody samostatné práce žáků 

III. Metody badatelské, výzkumné, problémové 

C. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací - aspekt logický 

I. Postup srovnávací 

II. Postup induktivní 

III. Postup deduktivní 

IV. Postup analyticko-syntetický 

D. Varianty metod z hlediska fází výchovně vzdělávacího procesu – aspekt procesuální 

I. Metody motivační 

II. Metody expoziční 

III. Metody fixační 

IV. Metody diagnostické 

V. Metody aplikační 

E. Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků - aspekt organizační 

I. Kombinace metod s vyučovacími formami 

II. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami 

F. Aktivizující metody - aspekt interaktivní 

I. Diskuzní metody 

II. Situační metody 

III. Inscenační metody 



 120 

IV. Didaktické hry 

V. Specifické metody 

 

Příloha 14. Kódy k RVP SOV 

Fyzikální vzdělávání (F) 

5 Fyzika atomu 

5 Výsledky vzdělávání 

 5.1. model atomu, laser 

5. Učivo 

 5.1. popíše strukturu elektronového obalu atomu z hlediska energie elektronu; 

 5.2. popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony; 

Chemické vzdělávání (Ch) 

1 Obecná chemie 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1. dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek 

1.2. popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby 

1.3. zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin; 

1.4. popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků; 

1.5. popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi 

1.6. vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení  

1.7. vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí 

1.8. provádí jednoduché chemické výpočty které lze využít v odborné praxi 

1.  Učivo 

1.1. chemické látky a jejich vlastnosti 

1.2. částicové složení látek, atom, molekula 

1.3. chemická vazba 

1.4. chemické prvky, sloučeniny 

1.5. chemická symbolika 

1.6. periodická soustava prvků 

1.7. směsi a roztoky 

1.8. chemické reakce, chemické rovnice 

1.9. výpočty v chemii 

2 Anorganická chemie 

2 Výsledky vzdělávání 
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2.1. vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 

2.2. tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin 

2.3. charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v 

běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 

2.  Učivo 

2.1. anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli 

2.2. názvosloví anorganických sloučenin 

2.3. vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi 

3 Organická chemie 

3 Výsledky vzdělávání 

3.1. charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické 

vzorce a názvy 

3.2. uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné 

praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 

3 Učivo 

3.1. vlastnosti atomu uhlíku 

3.2. základ názvosloví organických sloučenin 

3.3. organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi 

4 Biochemie 

4 Výsledky vzdělávání 

4.1. charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny 

4.2. charakterizuje nejdůležitější přírodní látky 

4.3. popíše vybrané biochemické děje 

4 Učivo 

4.1. chemické složení živých organismů 

4.2. přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

4.3. biochemické děje 

Biologické vzdělávání (Bi) 

2. Ekologie 

2.  Výsledky vzdělávání 

2.1. vysvětlí základní ekologické pojmy; 

2.2. charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory 

prostředí (populace, společenstva, ekosystémy); 

2.3. charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu; 

2.4. uvede příklad potravního řetězce; 

2.5. popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického; 
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2.6. charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem; 

2.  Učivo 

2.1. základní ekologické pojmy 

2.2. ekologické faktory prostředí 

2.3. potravní řetězce 

2.4. koloběh látek v přírodě a tok energie 

2.5. typy krajiny 

3. Člověk a životní prostředí 

3.  Výsledky vzdělávání 

3.1. popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody; 

3.2. hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí; 

3.3. charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví; 

3.4. charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich 

využívání na prostředí; 

3.5. popíše způsoby nakládání s odpady; 

3.6. charakterizuje globální problémy na Zemi; 

3.7. uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální 

situaci; 

3.8. uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu; 

3.9. uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a 

prostředí; 

3.10. vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a 

sociálních přístupů k ochraně životního prostředí; 

3.11. zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí;  

3.12. na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného 

environmentálního problému. 

3.  Učivo 

3.1. vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím 

3.2. dopady činností člověka na životní prostředí  

3.3. přírodní zdroje energie a surovin 

3.4. odpady 

3.5. globální problémy 

3.6. ochrana přírody a krajiny 

3.7. nástroje společnosti na ochranu životního prostředí 

3.8. zásady udržitelného rozvoje 

3.9. odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí 

Klíčové kompetence (KK) 

1 Kompetence k učení 
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené 

výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího 

vzdělávání, tzn. že absolventi by měli: 

1.1. mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

1.2. ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; 

1.3. uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět 

1.4. efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; 

1.5. s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si 

poznámky; 

1.6. využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí; 

1.7. sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení 

od jiných lidí; 

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

2 Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i 

mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: 

2.1. 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; 

2.2. uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace; 

2.3. volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

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

3 Komunikativní kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v 

různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

3.1. vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a 

vhodně se prezentovat; 

3.2. formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; 

3.3. účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje; 

3.4. zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

3.5. snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

3.6. zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí; 

3.7. vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování; 

3.8. dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce; 

3.9. dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním 

pracovním pokynům v písemné i ústní formě); 
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3.10. pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností. 

4 Personální a sociální kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své 

osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, 

spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn. že absolventi 

by měli: 

4.1. posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v 

různých situacích; 

4.2. stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a 

životních podmínek; 

4.3. reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat 

radu i kritiku; 

4.4. ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

4.5. mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

4.6. adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní; 

4.7. pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;  

4.8. přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

4.9. podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy 

druhých; 

4.10. přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

5 Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v 

demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali 

hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. že absolventi by měli: 

5.1. jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; 

5.2. dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci; 

5.3. jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování 

hodnot demokracie; 

5.4. uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní 

identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 

5.5. zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 

5.6. chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; 
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5.7. uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při 

zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 

5.8. uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém 

kontextu; 

5.9. podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah. 

6 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni 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, tzn. že absolventi by měli: 

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

6.2. uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám; 

6.3. mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

6.4. mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; 

6.5. umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat 

poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; 

6.6. vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své 

profesní cíle; 

6.7. znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; 

6.8. rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, 

osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat 

podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími 

možnostmi. 

7 Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti 

v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

7.1. správně používat a převádět běžné jednotky; 

7.2. používat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

7.3. číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); 

7.4. provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

7.5. nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané 

řešení; 

7.6. aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru; 

7.7. aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích. 

8 Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s 

informacemi 
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a 

aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje 

informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. že absolventi by měli: 

8.1. pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; 

8.2. pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

8.3. učit se používat nové aplikace; 

8.4. komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; 

8.5. získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; 

8.6. pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, 

audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; 

8.7. uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky 

přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

Průřezová témata (PT) 

1. Občan v demokratické společnosti 

2. Člověk a životní prostředí 

3. Člověk a svět práce 

4. Informační a komunikační technologie 
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Příloha 15. – Ukázka zpracování aktivity pro interaktivní tabuli 

(funkční verze je v příloze na CD – pH.notebook) 
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Příloha 16. – Doplňování pH běžně se vyskytujících látek – varianta bez interaktivní 

tabule 
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Příloha 17. – Hodnoty pH běžně se vyskytujících látek 
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Příloha 18. – Oddělování složek směsí – k promítnutí dataprojektorem 
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Příloha 19. – Oddělování složek směsí – ke kopírování 
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Příloha 20. – Pracovní list - Plamen 

varianta B 

Postup: 

1. Zapalte kahan/svíčku. 

2. Sledujte návod čtyřech následujících krocích. 

upozornění: když začne papír hořet, hoďte jej do nádoby s vodou 

a uchopte čtverec kartonu/papíru do laboratorních kleští a vložte jej přímo nad knot nebo ústí kahanu, 

napočítejte do 3 a papír vyjměte 

b vložte druhý čtverec do poloviny plamene, napočítejte do 3 a karton/papír vyjměte  

c vložte třetí čtverec na vrchol plamene, napočítejte do 3 a vyjměte 

d vložte čtvrtý čtverec 1 cm nad plamen, napočítejte do 3 a vyjměte 

3. Namalujte tvar ohořeniny papíru. 

 

 

 

nad knotem/ústím 

kahanu v polovině výšky plamene 1 cm nad plamenem na vrcholu plamene 

a 

b 

c 

d 
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Příloha 21. – Ukázka prostředí Periodik table 
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Příloha 22. – Ukázka pexesa pro hraní na interaktivní tabuli 
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Příloha 23. – Klasická verze pexesa 
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Příloha 24. – Přiřaďte odpady ke kontejnerům, do kterých patří. 
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Příloha 25. Propagační letáky politických stran 

modří 

 



 139 

oranžoví 
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zeleno-bílí 
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žlutí 
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Příloha 26. - Leták Co kam patří? 
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Příloha 27– Popelnice (Webquest) 

 

 

 

 

Příloha 28. Návrhy hodnocení WebQuest 

Tab. 9           

úroveň 
řešení 

nesplněno nízká úroveň 
možnosti 
zlepšení 

splněno bez 
závad 

vzorové řešení 

rozsah 
bodů 

0 1-3 4-6 7-9 10 

definice 
pojmů 

nedefinuje 
žádný pojem 

definuje méně 
než 3 pojmy 

definuje 3-5 
pojmů 

definuje 6-9 
pojmů 

definuje 
všechny pojmy 

přiřazení 
odpadu ke 

kontejnerům 

k odpadům 
přiřadí 1 
kontejner 

správně přiřadí 
méně než 2-4 

kontejnery 

správně přiřadí 
5-6 kontejnerů 

správně přiřadí 
7-8 kontejnerů 

správně 
přiřadí 

všechny 
kontejnery 

návrh 
volebního 
programu 

nevytvořil 
návrh 

neodpovídá 
tématu 

odpovídá 
tématu, 

nezahrnuje 
prvky nálepky 

odpovídá 
tématu, 
zahrnuje 

některé prvky 
nálepky 

odpovídá 
tématu a 
zahrnuje 

všechny prvky 
nálepky 
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Tab. 10      

úroveň 
řešení 

nesplněno nízká úroveň 
možnosti 
zlepšení 

splněno bez 
závad 

vzorové řešení 

rozsah 
bodů 

0 1-3 4-6 7-9 10 

vytvoření 
letáku 

skupinou 

nevytvořili 
leták 

vytvořili leták 
mimo zadané 

téma 

vyplnili 
nálepku 

vytvořili leták, 
ale dopustili se 

nepřesností 

vytvořili 
bezchybný 

leták 

prezentace 
programu 

neprezentovali 
prezentovali 

velmi 
povrchně 

prezentovali 
program s 
drobnými 

chybami po 
věcné, logické 
nebo verbální 

stránce 

správně po 
věcné, logické 

i verbální 
stránce 

prezentovali 
program 

správně po 
věcné, logické 

i verbální 
stránce 

prezentovali 
program za 

užití 
prezentačních 

technologií 

odhad 
efektivity 

třídění 

nedospěli k 
závěru 

množství 
úspor odhadli 
se slabší než 

50 %-ní 
úspěšností 

množství 
úspor odhadli 
lépe něž 25%-
ní odchylkou 

množství 
úspor odhadli 

s 10 %-ní 
odchylkou 

správně 
odhadli 

množství 
úspor 

 

 


