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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 
Název a adresa školy: 

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. 
Znojemská 1027, Třebíč 674 01 

 
Zřizovatel: 

JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
 

Název ŠVP Truhlář 

Kód a název oboru vzdělání 33-56-H/01   Truhlář 

Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia 1 rok, denní studium 

Datum platnosti ŠVP od 1. září 2018 

Jméno ředitelky Ing. Renata Hrušková 

Projednáno Školskou radou 31. srpna 2018 

Evidenční číslo SVP 05/2018 

Kontakt pro komunikaci se školou 
 
 
 
 

tel: 777 732 772, 608 772 222 
e-mail: renata.hruskova@ssos-sou.cz 

web: www.ssos-sou.cz 
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2 PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název a adresa školy:      Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč 
Zřizovatel:        JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Název ŠVP:                                                                Truhlář  
Kód a název oboru vzdělání:                                      33-56-H/01 Truhlář                              
Platnost ŠVP:                                                              od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
Délka a formy studia:                                                  1 roky a denní zkrácené 
Stupeň vzdělání:                                                         střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 
Uplatnění absolventa 
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatní v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací 
ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích 
a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a také při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Absolvent se rovněž uplatní v oblasti výrobní kontroly, 
případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i v pozici 
zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. 
 
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci truhlářského výrobku či jeho části, čte technickou dokumentaci a využívá počítačové aplikace 

 pracuje s návrhy, ať již běžnými či případně výtvarnými    

 volí a používá vhodné materiály a technologické postupy pro výrobu daného výrobku, používá vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy 
materiálů, resp. hotových výrobků (balení, skladování, přeprava, expedice) 

 volí a používá vhodné ruční nástroje a strojně technologické vybavení, provádí jejich seřízení a údržbu 

 zhotovuje výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby 

 realizuje odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru, osazuje truhlářské výrobky v objektech 

 provádí jednoduché opravy a renovace výrobků 

 ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti, dbá na estetický vzhled výrobků, má návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit 
pro materiál, provedení a hodnotu výrobku, přistupuje k práci tvořivým způsobem 

 dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti platných na pracovišti, dbá na zabezpečování kvality 
procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) na kvalitu výrobků nebo služeb  

 ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví 
a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik 

 uvědomuje si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení 

 při plánování a posuzování určité činnosti zvažuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 

 efektivně hospodaří s finančními prostředky 

 nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 
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Absolvent je veden tak, aby: 

 dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

 jednal odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu 

 v rámci plurality a multikulturního soužití si uvědomoval vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých 

 uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a  světovém kontextu 

 jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie 

 řídil se principy profesní etiky 

 dodržoval zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci 

 si uvědomoval význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje 

 podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah   
 
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: 
Obor vzdělání 33-56-H/01 truhlář se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Název a adresa školy:      Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč 
Zřizovatel:        JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Název ŠVP:                                                                Truhlář  
Kód a název oboru vzdělání:                                      33-56-H/01 Truhlář                              
Platnost ŠVP:                                                              od 1. září 2018  počínaje 1. ročníkem 
Délka a formy studia:                                                  1 rok a denní zkrácené 
Stupeň vzdělání:                                                         střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem  
 
Popis celkového pojetí vzdělávání 
Školní vzdělávací program Truhlář je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové odborné předměty (technologie, 
výrobní zařízení, materiály, odborné kreslení ...), ale je rozšířen v oblasti projektové přípravy o kreslení v programu AutoCad. V rovině teoretického vyučování 
je prosazována moderní výuka pomocí nových didaktických pomůcek a techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD apod.).  
Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, 
sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů.  
Nedílnou součástí výuky je odborný výcvik, který žáci absolvují ve vlastních dílnách v pronajatých prostorách fy FORE na ul. Fibichova 896, Třebíč-Borovina. 
Teoretická výuka a odborný výcvik, v němž žáci získávají a rozvíjejí odborné kompetence, se po týdnu střídají.   
           

3.1 Realizace průřezových témat 

 
Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání  v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje vlastně všemi předměty, jeho přínos je 
formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli zodpovědní za své názory, 
odolávali myšlenkové manipulaci,  učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat 
i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti.  
 
Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, 
environmentální výchova a vzdělávání, tělovýchovné aktivity a výlety mají za úkol formovat  vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. 
Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. 
 
Člověk a svět práce vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním 
životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, 
při rozhodování o další profesní orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, 
pracovat s informacemi – vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, verbálně komunikuje při důležitých jednáních a také se písemně vyjadřuje při úřední 
korespondenci. Tím získávají také přehled o vlastních možnostech uplatnění na trhu práce, představu o pracovních a platových podmínkách 
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a požadavcích zaměstnavatele. Hlavním cílem tohoto tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou úspěšně využít své osobnostní 
a odborné předpoklady v uplatnění se na trhu práce a při budování své profesní kariéry. 
 

Informační a komunikační technologie  prostupují celým rokem studia. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním nástrojem 
a kancelářský i grafický software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky, 
které jsou vybaveny modernímu multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce.  Každý 
žák má při výuce k dispozici svoji pracovní stanici. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet.  
Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu 
moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. 
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3.2 Zařazení průřezových témat do ŠVP 

 
1. Občan v demokratické společnosti 

 
2. Člověk a životní prostředí 
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

2A Biosféra v ekosystémovém pojetí 1. ročník – předmět MTR 

2B Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a 
vztahy člověka k prostředí 

1. ročník – předmět IKT  
1. ročník – předmět EKO 

2C Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a 
udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském 
životě 

1. ročník – předmět MTR  
1. ročník – předmět TEC, MTR, EKO 

 
3. Člověk a svět práce 
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

3
A 

Hlavní oblasti světa práce, char. znaky práce, jejich aplikace na 
jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. oboru  

1. ročník – předmět EKO 

3
B 

Trh práce, jeho ukazatele, všeob. vývojové trendy, požadavky 
zaměstnavatelů 

1. ročník – předmět EKO 

3
C 

Soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotl. druhů 
vzdělávání, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání, 
celož. učení, studium v zahraničí 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

3 Informace jako kritéria rozhodování o další prof. a vzd. dráze, Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

1A Osobnost a její rozvoj Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1B Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1C Společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, 
náboženství 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1D Stát, politický systém, politika, soudobý svět 1. ročník – předmět EKO 

1E Masová média Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1F Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1G Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život 1. ročník – předmět EKO 
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D vyhledávání a posuz. informací o povolání, zaměstnání, trhu 
práce 

3
E 

Písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, 
žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací 
pohovory, výběrová řízení 

1. ročník – předmět EKO 

3
F 

Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a 
povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda 

1. ročník – předmět EKO, TEC 

3
G 

Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a 
rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ 

1. ročník – předmět EKO 

3
H 

Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a 
zprostředkovatelské služby,  
rekvalifikace, podpora  
nezaměstnaným 

1. ročník – předmět EKO 

3
I 

Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních 
příležitostí 

1. ročník  - předmět IKT  

 
4. Informační a komunikační technologie (V předmětu  IKT jsou zahrnuty všechny obsahové celky)  
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

4A Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 
a komunikačních technologií 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4B Práce s běžným základním a aplikačním programovým 
vybavením 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4C Používání nových aplikací Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4D Komunikace elektronickou poštou a využívání dalších 
prostředků online a offline komunikace 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4E Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4F Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na různých 
médiích 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4G Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost 
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným 
informacím, být mediálně gramotní 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 
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3.3 Mezipředmětové vztahy 

 
Mezipředmětové vztahy prostupují celým studiem a mezi všemi předměty a to zejména 

 odborné kreslení a navrhování-projektová příprava-odborný výcvik-technologie-materiály-výrobní zařízení-stavební truhlářství a konstrukce-
ekonomika- informační a komunikační technologie 

3.4 Rozvoj klíčových kompetencí 

Předmět 

Kompetence 
k řešení 

problémů 

Komunikativní 
kompetence 

Personální a 
sociální 

kompetence 

Občanské 
kompetence a 

kulturní povědomí 

Kompetence 
k pracovnímu 

uplatnění a 
podnikatelským 

aktivitám 

Matematické 
kompetence 

Kompetence 
využívat 

prostředky IKT a 
pracovat s 

informacemi 

        
 
Tělesná výchova 

 X      

Informační a komunikační 
technologie 

X XX X X X XX XX 

Ekonomika X X X  X  X 
Odborné kreslení a navrhování X XX X  X XX XX 
Stavební truhlářství a 
konstrukce 

X X      

Technologie X XX X X X XX XX 
Materiály X XX X X X XX X 
Výrobní zařízení X X X X X X X 
Projektová příprava X XX X X X XX XX 
Odborný výcvik X XX X X X XX X 

Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 

3.5 Organizace výuky 

 
Příprava žáků je realizována v rámci  vyučovacích předmětů s daným počtem vyučovacích hodin dle učebního plánu. Výuka je realizována v průběhu 32 
týdnů přípravy vzhledem ke konání závěrečné zkoušky. Výuka je dána pouze povinnými předměty. Součástí povinných předmětů je i odborný výcvik, který je 
realizován ve vlastních dílnách v pronajatých prostorách fy FORE v Třebíči-Borovině. Tento soulad teorie a praxe  nemalou mírou přispívá k klíčových 
a odborných  kompetencí žáků. 
Vzdělávání žáků probíhá v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro  multimediální metody.  
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3.6 Hodnocení žáků 

 
Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky „Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“ Soukromé střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště s. r. o., které jsou součástí školního řádu. 
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení 
má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu  dává  
perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům konzultační hodiny. 
Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo 
sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje „Hodnocení výsledků 
výchovně vzdělávacího procesu “, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také 
kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu 
a formální správnost zadávaných projektů.  Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád a osnovy jednotlivých předmětů. 

 
Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: 

 osvojení výsledků vzdělávání určených učivem 

 individuální zlepšení a pokrok ve výuce 

 schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů 

 soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci 

 písemná a vyjadřovací úroveň 

 řešení problémových situací 

 srovnávání s výsledky spolužáků 
 
Způsoby hodnocení: 

 známkování 

 bodový systém 

 procentuální vyjádření 

 sebehodnocení, kolektivní hodnocení 
 
Metody pro hodnocení: 

 ústní zkoušení  (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) 

 písemné činnosti  (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové..) 

 praktické činnosti  (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti..) 

 zpracování projektů, seminárních prací 

 analýza činnosti žáka za určité období 

 zapojení do skupinové, týmové práce 

 reprezentace v odborných, jazykových,  přírodovědných a dalších soutěžích 
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Formy hodnocení: 

 průběžné - uvádí se do systému Bakalář, dle podmínek hodnocení výsledků  je dána četnost ohodnocení v daném předmětu 

 orientační - je vytvořeno na základě průběžného hodnocení vždy k prvnímu a třetímu čtvrtletí školního roku jako informace pro rodiče 

 souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 
2. pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. 

 

3.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 
Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. 
Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. Škola poskytuje podpůrná opatření doporučená školskými poradenskými zařízeními, v případě přiznaného prvního stupně vypracovává dle potřeby 
plán pedagogické podpory. 
 
Žáci se zdravotním znevýhodněním  
jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty,  ústní nebo písemné   zkoušení, 
větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické   poradny. Výchovná 
poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí 
povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. 
 
Žáci se zdravotním postižením  
jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru truhlář. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem 
uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a  individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. 
 
Žáci se sociálním znevýhodněním  
mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s rodinou, oddělením sociálně právní ochrany dětí 
a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. 
 
Žáci mimořádně nadaní 
Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole 
studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto 
žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. 
 
Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují docházku, přístup k plnění 
školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, 
pedagogicko- psychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci z jiných škol. 
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3.8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence 

  
Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce  je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak  teoretického, tak praktického vyučování.  
Vychází z plnění: 

 Metodického  pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vydaných MŠMT 

 Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy  

 Školního řádu 

 Vnitřní směrnice  k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních  a  přehledu rizik ve škole 

 Vyhlášky č. 64/2005 Sb. a následně 57/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů 

 Vyhlášky č.410/2005 Sb. a následně 465/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Vyhlášky č. 180/2015 Sb., ze dne 9. července 2015, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 
které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška 
o zakázaných pracích a pracovištích) 

 Proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí 
 

Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním 
akcí realizovaných mimo školu - pobytové akce, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo odborné praxe. Seznámení se Školním řádem 
a  zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích a toto proškolení je zaznamenáno 
také do třídní knihy. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel a instruktor odborného výcviku. Za bezpečnost a opakované poučení žáků 
na jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor.          
 
Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak  i jako součást řízení jakosti  včetně přísného dodržování 
hygienických norem, proto je  ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a  začleňování právních 
norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách 
poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu , znají pojem preventivní péče, traumatologický plán.  
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3.9 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

 
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor truhlář nekonají přijímací zkoušky.  
 

Podmínky pro přijetí ke studiu 

 předložení ověřené kopie maturitního vysvědčení 

 odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou 

 splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy 

 zdravotní způsobilost uchazeče pro obor  truhlář potvrzena praktickým lékařem  
 

3.10 Ukončení vzdělávání 

 
Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných právních norem. Žák koná závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 1. ročník oboru truhlář. 
 
Závěrečná zkouška se skládá z těchto  části – písemná, praktická  a ústní závěrečná zkouška. 
 
Žák získá střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná všechny části  závěrečné zkoušky. V případě, že žák 
zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. 
Dokladem o dosažení stupně  vzdělání  je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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4 UČEBNÍ PLÁN 
 
 

Povinné předměty Hodin celkem 1. ročník 

Tělesná výchova (TEV) 1 1 

Informační a komunikační technologie (IKT) 1 1 

Ekonomika (EKO) 2 2 

Odborné kreslení a navrhování (OKN) 6 2 

Stavební truhlářství a konstrukce (STK) 1 1 

Technologie (TEC) 5 5 

Materiály (MTR) 1,5 1,5 

Výrobní zařízení (VYZ) 1 1 

Projektová příprava (PJP) 3,5 3,5 

Odborný výcvik(ODV) 15 15 

   

   

Celkem 33 33 

 
 
 
Poznámka: 
 
V rámci učebního plánu nejsou žákům nabízeny volitelné a nepovinné předměty. 
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5 JEDNOTLIVÉ UČEBNÍ PLÁNY 

5.1  Tělesná výchova 

 
CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Tělesná výchova usiluje především o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění tělesných aktivit a o rozvoj pozitivních vlastností osobnosti.  Žáci jsou 
vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. 
Je kladen důraz na osvojování si návyků zdravého životního stylu. Jsou průběžně seznamování se stavbou a funkcí lidského organizmu a s kladným vlivem 
tělesné výchovy na rozvoj jeho jednotlivých částí. Je kladen důraz na dodržování hygieny, na zdravou výživu a překonávání negativních společenských vlivů. 
Žáci se učí osobní odpovědnosti, dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, předcházení úrazů  a poskytnutí první pomoci. V tělesné výchově  je 
věnována pozornost žákům fyzicky oslabeným. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
V tělesné výchově je zdůrazňován význam pohybu pro zdraví, utužována tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, zvyšování síly, rychlosti, pohyblivosti, 
vytrvalosti i orientace v krajině. V předmětu jsou osvojována herní pravidla, techniky a taktiky hry, návyky dodržování hygieny a  bezpečnosti při provádění 
tělesné výchovy. Žáci jsou vedeni ke znalosti potřeb svého těla a osvojují si schopnost jednat v situacích osobního ohrožení. Žáci získávají  postoje pro cílené 
sledování  fyzické kondice jako nezbytného předpokladu pro uplatnění se v životě. Přebírají odpovědnost  za udržování dobrého zdravotní ho stavu.  
 
SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ 
Výuka tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci dovedli 

 vyrovnat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou zátěž 

 vážit si zdraví a preferovat zdravý životní styl 

 cítit radost a uspokojení z provádění tělesné – sportovní činnosti 

 usilovat o pozitivní změny tělesného pojetí 

 využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásady fair play 

 udržovat kázeň, spolupráci, podřizovat se cílům kolektivu a pokynům vedoucího 

 kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchova a sportu a při pohybových činnostech vůbec 

 preferovat pravidelné provádění tělesných aktivit v denním režimu, eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Tělesná výchova probíhá jednou za 2 týdny po 2 hodinách. Je realizována v pronajaté tělocvičně, na stadiónu sokolské organizace 
a v přírodním prostředí. Organizace TV probíhá v družstvech  cvičením na nářadí, ve sportovních hrách, v plavání a turistice – podle současných podmínek 
a možností. Jsou zohledněny hygienické zásady, individuální přístup k žákům zvláště se zdravotními problémy a s omezenými fyzickými možnostmi a kladen 
důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace – bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu – součást Školního 
řádu. Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět, postoje k plnění úkolů 

 snahu o dosažení pohybových dovedností a tělesné zdatnost 

 úroveň pohybové výkonnosti odpovídající tělesným možnostem s přihlédnutím k individuálnímu zlepšení 

 sebeovládání a kázeň 

 porozumění a zvládnutí teoretických poznatků a k jejich realizaci 
 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci: 

 si osvojují pozitivní vztah k rozvoji pohybových schopností a dovedností 

 chovají se odpovědně ke svému zdraví, eliminují vliv patologických závislostí a preferují zdravý životní styl 

 kontrolují své jednání a konání v různých situacích 

 pracují v týmu, přijímají hodnocení, kritiku a podřizují se pokynům 

 odhadují důsledky svého jednání, dbají kázně a bezpečnostních pravidel 

 jsou schopni poskytnout potřebnou první pomoc při úrazu nebo záchraně života 

 nepodléhají předsudkům v přístupu k žákům s omezenými možnostmi a k tělesně hendikepovaným 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 1 

Počet hodin za školní rok 32 
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1.ročník  
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

Teoretické poznatky 

 Průběžné uplatnění jako součást  tematických celků ve všech 
ročnících 

 Význam pohybu pro zdraví 

 Prostředek ke zvyšování tělesné zdatnosti: síly, vytrvalosti, rychlosti 
a  pohyblivosti 

 Uplatňování odborného názvosloví 

 Cvičební úbor, hygiena při  provádění TV 

 Bezpečnost při cvičení, záchrana, dopomoc 

 První pomoc, záchrana života 

 Cvičení jako regenerace a kompenzace 

 Pravidla her, závodů a soutěží 

 Pohybové testy, měření výkonů 
 

Žák: 

 používá vhodný cvičební úbor 

 šetrně zachází se sportovním nářadím, náčiním  

 dbá o dodržování bezpečnosti a hygieny při provádění TV 

 respektuje domluvené pokyny a signály 

 vhodně komunikuje, používá odbornou terminologii 

 zapojuje se do organizace soutěží, seznamuje se  s jednoduchou 
dokumentací 

 seznamuje se se stavbou a funkcí lidského organizmu  

 orientuje se v zásadách správné výživy 

 seznamuje se zásadami zdravého životního stylu a snaží se o jeho 
uplatnění 

 chrání své zdraví 

 uvědomuje si význam životního prostředí pro život člověka 

 sleduje svoji fyzickou zdatnost 

1. Pohybové dovednosti, pořadová cvičení 

 Základy pořadové přípravy 

 Výcvik jednotlivce, družstva - dopomoc 

 Útvar a jednotlivec v silničním provozu 

 První pomoc při úrazu 
 

Žák: 

 uvědomuje si význam sebeovládání 

 respektuje pokyny 

 uvědomuje si koordinaci pohybů, rozložení a funkci svalů, jejich 
dynamickou i statickou sílu 

 poznává nutnost jejich soustavného rozvíjení 

2. Gymnastika 

 Cvičení s náčiním, šplh 

 Cviky obratnosti 

 Posilovací cviky pro správné držení těla, relaxační a protahovací 
cvičení 

 Překážkové dráhy 

 Rytmická gymnastika – cvičení s hudbou  

Žák: 

 ovládá jednotlivé partie, dbá na správné držení těla 

 získává představu pohybu skloubeného  s hudbou 
 

3. Sportovní gymnastika 

 Akrobacie na žíněnkách 

 Rovnovážné polohy 

 Gymnastické sestavy 

 Přeskoky přes nářadí 

Žák: 

 rozvíjí pohybové schopnosti, 

 sílu, dynamiku svalů, obratnost 

 osvojuje si nové pohyby, dopomoc a záchranu, 

 ošetření úrazu 
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 Cviky na hrazdě a na kruzích  cvičí schopnost orientace v různých polohách těla, dynamickou 
rovnováhu       

4. Atletika 

 Vytrvalostní běh v terénu 

 Běh na krátké a střední tratě 

 Skok do dálky a výšky   

 Hod míčkem, granátem 

 První pomoc při úrazu, záchrana života 

Žák: 

 si uvědomuje význam atletiky pro rozvoj  pohybů rychlosti, vytrvalosti 

 získává obratnost v překonávání překážek  

 poznává nutnost osvojení techniky jednotlivých disciplín                                                          

5. Pohybové hry 

 Drobné a sportovní hry 

 Nácvik košíkové, odbíjené, florbalu, sálové kopané 

 Úpoly - přetahy, přetlaky 

 Plavání  - podle podmínek 

Žák: 

 získává zájem o celoživotní  zaměření na  sportovní hry  

 uvědomuje si nutnost pohybu jako kompenzace zaměstnání  

 získává smysl pro kolektivní hru, spolupráci i podřízení se                                                                                                               

 poskytuje první pomoc při  záchraně tonoucího 

6. Turistika a sport v přírodě  

 Odhad vzdálenosti, orientace 

Žák: 

 si utváří  vztah k přírodě a k životnímu prostředí                                                  
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5.2  Informační a komunikační technologie 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Vzdělanost, informovanost a kreslení výkresové dokumentace pomocí grafických programů je dnes nutností  pro každého dobrého truhláře. Cílem je, 
aby  žáci pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovali s informacemi. Předmět práce s osobním počítačem se vyučuje 
ve 1. ročníku jednu hodinu týdně. V současné době je totiž realitou skutečnost, že mnoho truhlářských strojů a obráběcích center je dnes řízena výpočetní 
technikou. Cílem vzdělávání je tedy naučit žáky základům informačních a komunikačních technologií, používat na uživatelské úrovni operační systém, 
kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením, včetně specifického programového vybavení, používaného 
v příslušné profesní oblasti.  
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka tohoto předmětu bude pro žáky probíhat velmi zajímavou formou, neboť převážná část výuky je realizovaná pomocí výpočetní techniky. Učitel učí žáky 
efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí Internetu. Vyučující většinu látky vyučuje na příkladech a během výuky aktivně zapojuje žáky 
do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami předvedli, co o dané problematice vědí. Jednoduchá zadání si navrhují žáci sami, 
složitějšími je metodicky vede učitel. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách, kdy učitel žáka vyzve, aby mu na počítači provedl zadané cvičné 
úkony, dále se hodnotí správnost vypracování každého dílčího zadání  nebo projektu. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 uživatelská znalost informačních a komunikačních technologií a schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace na Internetu a dále pak s nimi pracovat 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Po zvládnutí učiva žák: 

 osvojuje si poznatky vztahující se k informačním a komunikačním technologiím 

 používá v praxi odborné a přesné názvy a termíny při práci s výpočetní technikou 

 na základě získaných poznatků logicky, správně a efektivně pracuje se získanými informacemi 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 

Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 1 

Počet hodin za školní rok 32 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory 

 Hardware, software 

 Osobní počítač, principy fungování 

 Základní a aplikační programové vybavení 

 Průzkumník - práce se soubory (data, soubor, složka, kopírování, 
přesun, rušení, obnova zrušených souborů) 

 Spouštění programů, tvorba ikon 

 Operační systém a jeho nastavení 

 Nastavení parametrů Windows 

Žák: 

 vysvětlí pojem hardware a software 

 vyjmenuje základní hardwarové vybavení počítače 

 nastaví prostředí operačního systému Windows 

 popíše strukturu dat a možnosti jejich uložení 

 vytváří vlastní systém adresářů 

 vyhledává soubory a složky, kopíruje je, přesouvá, maže, 
přejmenovává, vytváří zástupce jednotlivých programů či souborů 

 rozpozná základní typy souborů 

2. Textový procesor Word  

 Úvod, základy práce v MS Word 

 Klávesnice, psaní, úprava a formátování textů i odstavců 

 Styly 

 Rozšířená úprava Panelu písmo 

 Ukládání a tisk dokumentu 

 Práce se souborem, tabulátory 

 Kopírování a vkládání textu, objektů obrázků 

 Knihovna odrážek a číslování 

 Záhlaví a zápatí, vzhled a číslování stránek 

 Styly 

 Vodotisk  

 Citování v textu pro seminární práci 

 Tabulka – význam, obsah, vypracování 

Žák: 

 samostatně vytváří textové dokumenty 

 při tvorbě textu používá typografická pravidla 

 textové dokumenty ukládá a uchovává 

 zformátuje rozsáhlý dokument  

 kopíruje a vkládá libovolně dlouhý text, upravuje všechny vložené 
objekty (velikost, pozice, obtékání textu, ohraničení), přesouvá, 
kopíruje, maže 

 používá odrážky a číslování 

 nastaví parametry stránky i celého dokumentu 

 samostatně používá předdefinované styly, vytvoří nový styl  
a zformátuje rozsáhlý text pomocí stylů 

 nastaví parametry tisku, dokument vytiskne celý, nebo libovolnou část 

 vytvoří a zformátuje tabulku k praktickému použití, tabulku upravuje 
(odstraňování a vkládání řádků, sloupců, buněk) 

3. Tabulkový procesor Excel 

 Úvod, základy ovládání MS Excel 

 Buňky – obsah a formátování, listy, slučování 

 Funkce – základní druhy a použití, funkce vyhledávací, textové, 
datum a čas 

 Tabulka – výhody, vyhotovení, tisk 

 Grafy 

 Odkazy 

 Vložení objektů 

Žák: 

 provádí základní práce s tabulkovým procesorem 

 ovládá práci s buňkami 

 rozliší a používá matematické, statistické a logické funkce  

 popíše náležitosti tabulky, rozdíly s Wordem 

 vytvoří a následně upraví graf  

 Vkládá odkazy a pracuje s nimi 

 Vkládá grafické i textové objekty, tyto následně upravuje, kopíruje, 
přesouvá a maže 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   jednoleté denní zkrácené studium     Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

23 

 

 Nastavení parametrů tisku a programu 

4. Prezentace v PowerPointu 

 Úvod, význam, základy ovládání 

 Tvorba a řazení snímků 

 Obrázky, text, efekty 
 

Žák: 

 ovládá základní práci se snímky 

 samostatně vytvoří jednoduchou prezentaci, uloží ji a uchovává 

 vkládá do snímků grafické i textové objekty, následně upravuje, 
kopíruje, přesouvá a maže 

 nastaví časování a některé speciální efekty  

5. Práce v lokální síti, elektronická komunikace 

 Počítačová síť, server, pracovní stanice 

 Email, organizace času a plánování 

 Specifikace práce v sítí, sdílení dokumentů a prostředků 

Žák: 

 chápe specifika práce v síti 

 samostatně komunikuje elektronickou poštou 

 využívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování) 

6. Informační zdroje, počítačová síť Internet 

 Informace, práce s informacemi a daty 

 Internet 

Žák: 

 pracuje s pojmem celosvětová počítačová síť, získává/využívá 
informace 

 používá k informacím webové stránky 

 volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací, dat 
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5.3  Ekonomika 

 
OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět připravuje žáky na možnost samostatného podnikání v oboru. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, včetně praktických dovedností. 
Předmět rozvíjí jejich ekonomické myšlení a pomůže jim v orientaci v soudobé tržní ekonomice a na trhu práce. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Učivo má následující hodinovou dotaci: 
1. ročník – 2 hodiny týdně (celkem 64 hodin v ročníku) 
Výuka předmětu ekonomika vede žáky k tomu, aby: 

 dokázali analyzovat a systematizovat získané poznatky 

 vyhledávali a shromažďovali poznatky 

 pracovali s odbornou literaturou 

 využívali prostředků výpočetní techniky 

 vyjadřovali své názory a postoje k fungování tržní ekonomiky. 
 
SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ 
Výuka ekonomiky směřuje k tomu, aby žáci: 

 si vytvářeli svůj názor a pohled na současnou hospodářsko-politickou situaci v ČR i ve světě 

 měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

 byli připraveni se pružně přizpůsobovat daným podmínkám 

 znali svá práva a zároveň povinnosti týkající se jich jako zaměstnance a občana 

 naučili se pracovat v týmu a podíleli se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

STRATEGIE VÝUKY 
V tomto předmětu budou voleny a uplatňovány tyto metody: 

 frontální výuka, skupinová práce 

 samostatná práce (seminární práce) 

 projektová výuka (vypracování referátů) 

 diskuse 

 odborné přednášky 

 exkurze 

 práce ve skupinách (řešení problémových úloh) 
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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje“Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“, který je 
nedílnou součástí Školního řádu . Při hodnocení je kladen důraz na: 

 odbornou správnost, přesnost 

 schopnost samostatné práce 

 při ústním projevu se zohledňuje správné jazykové vyjadřování 

 při písemném projevu se hodnotí samostatnost při řešení zadaných úkolů 

 celková aktivita žáka ve výuce 

 dovednost práce s odbornou literaturou, včetně využití výpočetní techniky při shromažďování dat a při zpracování seminárních prací (referátů) 
 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci: 

 pracují samostatně 

 jsou schopni efektivně se učit a pracovat 

 rozvíjí svou gramotnost 

 ovládají zásady komunikace 

 zajímají se o politické a společenské dění u nás a ve světě 

 uznávají hodnoty důležité pro život ve společnosti 

 rozvíjí své vyjadřovací schopnosti (diskuse, obhajoba vlastních názorů) 

 naučí se orientovat v pracovně-právních vztazích, včetně mzdových otázek 

 osvojí si dovednosti potřebné ke své podnikatelské činnosti 
 

 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 2 

Počet hodin za školní rok 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Základy tržní ekonomiky 

 Potřeby, statky, služby, zboží, cena 

 Životní úroveň, peníze, funkce peněz 

 Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus 

 Trh, druhy, tržní subjekty, nabídka a poptávka 

Žák: 

 používá a aplikuje základní ekonomické pojmy 

 posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

 rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky 

 na příkladu popíše fungování tržního mechanismu 

2. Zaměstnanci 

 Organizace práce na pracovišti 

 Povinnosti zaměstnance, odpovědnost za škody 

 Povinnosti zaměstnavatele 

 Zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr 

 Úřad práce 

Žák: 

 popíše práva a povinnosti zaměstnanců 

 vysvětlí a porovná druhy odpovědnosti za škody 

 orientuje se v Zákoníku práce a na trhu práce 

 vyjmenuje nejdůležitější náležitosti pracovní smlouvy 

 má přehled o způsobech ukončení pracovního poměru 

3. Bankovnictví a pojišťovnictví 

 ČNB, úroková sazba, úvěr 

 Hotovostní a bezhotovostní platební styk 

 Inflace 

 Pojištění 

Žák: 

 orientuje se v oblastech finanční gramotnosti 

 popíše hodnotu ČNB a komerčních bank 

 má přehled o bankovních produktech 

 orientuje se v nabídkách pojišťoven 

4. Daňová soustava 

 Přímé daně a nepřímé daně 

 Výpočet DPH 

 Daňová přiznání 

 Státní rozpočet 

Žák: 

 orientuje se v daňové soustavě 

 vypočítá DPH 

 vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k DPH 

 vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství 

5. Podnik 

 Majetek podniku 

 Náklady, výnosy, HV 

 Mzdová soustava 

 Čistá mzda 

 Sociální a zdravotní pojištění 

 Vedení daňové evidence (knihy), daňové doklady 

 Ocenění majetku a závazků 

Žák: 

 rozlišuje jednotlivé druhy majetku a orientuje se v evidenci majetku 

 na jednoduchém příkladu vypočítá HV 

 vypočítá čistou mzdu 

 charakterizuje a vypočte sociální a zdravotní pojištění 

 vyhotoví daňový doklad 

 vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH (deník příjmů a 
výdajů, kniha pohledávek a závazků) 

6. Podnikání 

 Živnosti, druhy a podmínky provozování živnosti, náležitosti ohlášení 

 Povinnosti podnikatele, podnikatelský záměr 

 Obchodní společnosti 

Žák: 

 posoudí vhodnou formu podnikání pro svůj obor 

 popíše základní povinnosti podnikatele 

 orientuje se v právních formách podnikání 
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5.4 Odborné kreslení a navrhování 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Cílem předmětu je naučit  žáky pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, číst a vypracovat technické nákresy a konstrukční dokumentaci 
jednoduchého výrobku, nebo jeho části při uplatnění optimalizace výroby a vypracovat návrh jednoduchého interiéru. 
Předmět odborné kreslení a navrhování se vyučuje ve 1. ročníku po dvou hodinách týdně. Učivo rozvíjí logické myšlení žáků, jejich představivost, estetické 
a technické cítění a vyjadřování, vede je k samostatnosti, pečlivosti, přesnosti a tvořivosti. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá kombinací frontálního výkladu, který bude prováděn za použití PC a datového projektoru a formou samostatné tvořivé práce. Vyučující  během 
výkladu aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Výklad je doplněn 
velkým množstvím obrazového materiálu a jiných pomůcek. Výuka je zaměřena na schopnost žáka číst a vytvořit technický výkres, používat normy platné 
pro kreslení výkresů v truhlářské výrobě a jiné odborné literatury související s předmětem.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost konstrukce jednotlivých skupin nábytku 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování výkresové dokumentace 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si osvojuje poznatky z předmětu konstrukční příprava a vytváří vlastní návrhy 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části 

 čte technickou dokumentaci jednoduchého výrobku  

 využívá jednoduché počítačové aplikace 
 
HODINOVÁ DOTACE 

Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 2 

Počet hodin za školní rok 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Technické kreslení, technická  normalizace 

 Druhy norem, použití 

 Druhy, formáty, skládání a rozmnožování technických výkresů 

 Měřítka a popisování výkresů 

 Kótování 

Žák: 

 vysvětlí význam technického kreslení, volí pomůcky a používá 
odbornou literaturu 

 dodržuje pravidla normalizace a standardizace při vypracování 
konstrukční dokumentace 

 rozliší druhy technických výkresů, zná jejich formáty, úpravu, způsoby 
skládání a rozmnožování 

 vhodně požívá různé druhy čar na výkresech, měřítka 
a normalizované písmo  

 používá pojmy, pravidla a způsoby kótování a aplikuje je 
při vypracování technické dokumentace  

2. Technické zobrazování 

 Základní geometrické konstrukce 

 Zvětšování a zmenšování obrazů 

 Pravoúhlé promítání 

Žák: 

 rýsuje základní geometrické konstrukce, mnohoúhelníky, technické 
křivky 

 zvětšuje a zmenšuje obrazy 

 zobrazí jednoduchá tělesa v pravoúhlém promítání 

 čte technickou dokumentaci 

3. Základy kreslení výkresů podle norem a doporučení 

 Kreslení základních pohledů 

 Kreslení základních prvků a konstrukčních materiálů – čep a dlab, 
čep a rozpor, ozuby 

 Kreslení sestav, řezů a detailů 

 Značení masivního dřeva, konstrukčních desek, ostatních materiálů 
a krycích sestav 

 Značení opracování a dokončení povrchu 

 Značení spojovacích prostředků a kování 

Žák: 

 kreslí sestavy, řezy a detaily na výkresech 

 označí masivní dřevo, konstrukční desky, ostatní materiály a krycí 
vrstvy 

 označí opracování a dokončení povrchu 

 označí spojovací prostředky a kování 

 Kreslí jednotlivé konstrukční prvky 

 Orientuje se ve značení materiálů 

 Kreslí konstrukční spoje, spojovací materiály, lepené a nelepené spoje 

4. Odborná výtvarná příprava 

 Výtvarná funkce barvy 

 Kompoziční členění ploch a prostorových útvarů 

Žák: 

 vysvětlí význam barev a vzorů a jejich vliv na čalounické výrobky 

 objasní kompoziční členění ploch  

5. Typologie výrobků 

 Typologie truhlářských výrobků 

 Význam a uplatnění antropometrie a ergonomie 

Žák: 

 rozezná druhy truhlářských výrobků 

 charakterizuje zásady antropometrie a ergonomie a používá je při 
návrhu výrobků 
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6. Konstrukce jednoduchých výrobků a jejich kreslení 

 ÚIožný nábytek – skříňový 

 Stolový nábytek 

 Lůžkový nábytek 

 Sedací nábytek 

 Výkresová dokumentace 

Žák: 

 vysvětlí stručný historický vývoj nábytku, nábytkové systémy a doplňky 

 navrhne jednoduché konstrukce skříňového, stolového, lůžkového a 
sedacího nábytku  

 kreslí základní pohledy, řezy, detaily 
 

7. Kreslení tesařských spojů 
 

Žák: 

 kreslí základní tesařské spoje 

8. Kreslení stavebně konstrukčních výrobků 

 Zárubně 

 Dveře 

 Okna 

 Obklady stěn 

 Obklady stropů 

 Podlahy 

 Schody 

Žák: 

 kreslí základní stavebně konstrukční výrobky dle správných norem a 
požadavků 

9. Kreslení celých sestav nábytku 

 Skříňový nábytek 

 Lůžkový nábytek 

 Stolový nábytek 

 Sedací nábytek 

Žák: 

 kreslí jednotlivé druhy nábytku 

 komunikuje mezi výkresy 

 čte výkresovou dokumentaci 

 kreslí základní pohledy, řezy a detaily 
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5.5  Stavební truhlářství a konstrukce     

 
OBECNÝ CÍL PŘEDMĚTU 
Stavební truhlářství a konstrukce je volitelný vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá hlediska z pohledu výroby nábytku, stavebních 
konstrukcí, zednických i strojírenských prací jak v individuální tak průmyslové výrobě.  
Integruje také průřezová témata – Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o technické dokumentací, značení materiálů, manipulací s materiálem, jeho ukládáním, měřením 
a ochranou, tesařskými konstrukcemi a pracemi. Získávají důležité poznatky o členění technické dokumentace 
Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů a problémů a tím si vytvářet i vlastní postoje k ostatním lidem. Na základě vlastních úspěchů jsou 
vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání. 
Stavební truhlářství a konstrukce je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina týdně. 
 
STRATEGIE VÝUKY 

 frontální výklad nového učiva s využitím data-projektoru a notebooku  

 zadávání projektů 

 motivační rozhovory žák a vyučující 

 individuální přístup k žákům s poruchami učení 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKA 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje klasifikační řád školy, který je nedílnou součástí školního řádu. Žák 
je hodnocen průběžně v hodinách, jak při ústním tak i písemném zkoušení (formou testů). Při ústním projevu je hodnocena dosažená úroveň znalostí, 
schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních případech, schopnost kultivovaného, odborně i formálně správného vyjadřování. Žák musí umět 
diskutovat o problému a obhajovat svůj názor. Hodnocena je také aktivita při vyučování, aplikace znalostí a příkladů z praxe. Hodnocení je doplněno 
i sebehodnocením žáka. 
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PŘÍNOS UČIVA K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu stavební truhlářství a konstrukce 

 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro materiál, se kterým běžně pracuje 

 chápe technické vlastnosti stavebně truhlářských spojů 

 umí na základě získaných poznatků logicky a správně volit materiály do konkrétních truhlářských výrobků  

 dokáže co nejlépe využít materiály z hlediska jejich výtěžnosti 

 zvolí na povrchovou ochranu dřeva látky, které jsou ekologické a zdravotně nezávadné 

 dokáže pomocí různých spojovacích prostředků spojit základní stavebně truhlářské konstrukce 
 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 1 

Počet hodin za školní rok 32 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1.Odlišnosti stavební výroby Žák: 

 rozlišuje části technické dokumentace 

 se orientuje v odlišnostech dokumentace 

 charakterizuje části stavební dokumentace   

2. Zakreslování do stavebních výkresů Žák: 

 se orientuje v jednoduchých stavebních výkresech 

 uvědomuje si rozdílnosti ve značení materiálů 

 se orientuje v grafickém značení důležitých materiálů 

3. Příčky Žák: 

 se orientuje v rozdílnosti jednotlivých typů příček 

 rozlišuje jednotlivé druhy uchycení 

4. Schody Žák: 

 dodržuje optimální výšku schodů a doporučenou šířku schodiště 

 se orientuje v rozdělení schodů podle sklonu 

 rozlišuje schodiště podle ramen 

 ovládá graficky vyřešit schody se zakřivenou schodnicí 

5.Tesařské práce Žák: 

 ovládá použití jednotlivých druh PHP podle materiálů na které se 
používají 

 ovládá manipulaci s nářadím a nástroji 

6. Manipulace s materiálem Žák: 

 ovládá podmínky pro sušení dřeva 

 si uvědomuje  důležitost ukládání materiálu do hrání 

 rozlišuje přednosti přirozeného sušení před umělým 

 se orientuje v ochraně dřeva za použití ekologických nátěrů 

7. Přehled tesařských konstrukcí a prací Žák: 

 se orientuje v základních tesařských konstrukcích a pracích  

8. Konstrukce stavebně truhlářských výrobků a jejich kreslení 

 Rozdělení a charakteristika 

 Výkresy stavebních konstrukcí 

 Zakreslení stavebně truhlářských výrobků do stavebních výkresů 

Žák: 

 popíše charakteristiku a rozdělí stavebně truhlářské výrobky podle 
různých hledisek 

 čte jednoduché stavební výkresy a chápe jejich obsah 

 zakreslí do stavebních výkresů stavebně truhlářské výrobky 

9. Zárubně Žák: 
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 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

 vysvětlí základní druhy zárubní, jejich části, konstrukci a použité 
kování 

 přečte konstrukční výkresy zárubní  

10. Dveře 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy dveřních křídel, jejich části, konstrukci a 
použité kování 

 přečte konstrukční výkresy dveřních křídel 

11. Okna 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy oken, jejich části, konstrukci a použité kování 

 přečte konstrukční výkresy oken 

12. Obklady stěn 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy obkladů stěn, jejich části, konstrukci a použité 
kování 

 používá správný postup při zhotovení zakázky na obložení stěn   

 přečte konstrukční výkresy obkladů stěn 

13. Obklady stropů 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy obkladů stropů, jejich části, konstrukci a 
použité kování 

 přečte konstrukční výkresy obkladů stěn 
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5.6 Technologie 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Technologie je stěžejní předmět učebního oboru truhlář. Cílem předmětu je příprava kvalifikovaného řemeslníka – truhláře, který chápe vzájemné souvislosti 
mezi surovinou, materiály, jejich vlastnostmi a způsoby opracování.  
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět materiály se vyučuje v 1. ročníku pět hodin týdně. Cílem je seznámit jedince s přípravou, obráběním, povrchovou úpravou materiálů 
ve výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků, o aplikaci strojního vybavení při technologii výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Dále pak 
o způsobech  ochrany a konzervace dřeva i ostatních materiálů, o využívání ekologicky čistých technologií a materiálů, šetření energií, dodržování předpisů 
bezpečnosti a hygieny práce.  
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá kombinací frontálního výkladu, který bude prováděn za použití PC a datového projektoru a formou práce ve skupinách. Vyučující  během 
výkladu aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Výklad je doplněn 
velkým množstvím názorných pomůcek a obrazového materiálu.  Výuka je doplněna řadou jednouchých úkolů směřujících k lepšímu poznání truhlářských 
technologií. Jedná se např. o tvorbu tzv. perličkových diagramů znázorňujících technologické operace v návaznosti na použité strojní zařízení, tvorba 
a výpočet nářezových plánů, zhotovení kusovníků a ve finále výpočtem cenové kalkulace jednoduchého truhlářského výrobku.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, který je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost práce ve skupině 

 znalost jednotlivých truhlářských technologií 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování domácích úkolů a zadaných projektů 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních materiálech v odborných časopisech, internetu apod. 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si osvojuje poznatky z předmětu technologie 

 volí a používá v truhlářské praxi vhodné materiály a technologické postupy  nebo jejich varianty 

 používá vhodné ruční nástroje a strojně – technologické vybavení, provádí jejich seřízení a běžnou údržbu 

 zhotoví výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby 
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 ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků 

 zvolí a používá vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků 

 provádí jednoduché opravy a renovaci výrobků 

 uplatňuje znalosti v oblasti prodeje a logistiky 

 chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy 

 dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti 

 dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky zákazníka 
 

 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 5 

Počet hodin za školní rok 160 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Charakteristika výrobního procesu 

 Základní technologické pojmy 

 Obsah a sortiment dřevařské výroby 

Žák: 

 objasní podstatu výrobního procesu, jeho technickou a ekonomickou 
stránku a vztah k životnímu prostředí 

2.Technologické a pracovní postupy používané při výrobě truhlářských 
výrobků 
 

Žák: 

 charakterizuje technologické a pracovní postupy používané 
v truhlářské výrobě 

3. Skladování a ošetřování materiálů Zák: 

 se vyzná ve způsobech skladování a ošetřování materiálů a používá je 

4. Technologická příprava dřeva a příprava ostatních materiálů pro 
výrobu 

Žák: 

 vyjmenuje způsoby technologické přípravy dřeva a přípravu materiálů 
pro výrobu 

 ovládá teorii sušení dřeva a hydrotermickou úpravu dřeva 

5. Ruční způsoby zpracování materiálu 
 

Žák: 

 vysvětlí výběr materiálů, výběr a přípravu nástrojů, nářadí i vhodných 
pomůcek 

 ovládá základní postupy ručního řezání, hoblování, vrtání, dlabání, 
broušení, vykružování, opracování kovů, plastů a ostatních materiálů 
používaných v oboru   

6. Konstrukční spojování dílců a součástí ze dřeva a dřevních materiálů 
 

Žák: 

 orientuje se v základních konstrukčních spojích  

 ovládá pracovní postupy související se spojováním materiálů lepením, 
mechanickými prostředky a kombinovaně 

 popíše běžné druhy rámových rohových a středových konstrukcí 
a technologii jejich zhotovení     

7. Technologie lepení dřeva, výroba polotovarů, příprava dílců 
 

Žák: 

 ovládá teorii a podmínky lepení 

 popíše obecně pracovní postup na přípravu lepící směsi 

 je obeznámen se způsoby nanášení lepidel, výrobou dýhových 
sesazenek 

 orientuje se v problematice dýhování dílců dýhovými sesazenkami, 
fóliemi a dekorativními lamináty, olepování bočních ploch 
a speciálních úpravách povrchu nábytkových dílců         

8. Technologie spojování materiálů mechanickými prostředky a 
kombinovaně 

Žák: 

 vyjmenuje a popíše technologie spojování materiálů pomocí různých 
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mechanických prostředků a kombinovaně 

9. Technologie výroby základních materiálů ze dřeva a na bázi dřeva Žák: 

 popíše technologii výroby pilařského sortimentu, výroby dýh, 
překližovaných materiálů a aglomerovaných materiálů   

 

10. Technologie tváření dřeva a tvarování konstrukčních desek Žák: 

 se seznámí jak s klasickými, tak s moderními technologiemi výroby 
ohýbaného nábytku a tvarovaných konstrukčních desek 

11. Technologie zpracování plastů Žák: 

  popíše technologii zpracování plastů 

12. Povrchová úprava 
 

Žák: 

 dokáže správně technologicky připravit povrch dřeva pro různé 
způsoby povrchové úpravy 

 zhotoví všechny běžné způsoby povrchových úprav a jsou mu jasné 
způsoby jejich vytvrzení 

 uplatňuje při výběru nátěrových hmot ekologické zásady 

 po nánosu určitých nátěrových hmot zvládne dokončované povrchy 
upravit do finální podoby  

13. Strojní způsoby obrábění a dělení materiálů 
 

Žák: 

 zvolí správné parametry a postupy při seřizování strojního zařízení a 
při vlastním opracování materiálů 

 po opracování samostatně a zodpovědně kontroluje přesnost a jakost 
opracované plochy 

 pro veškerá strojní opracování ovládá zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci 

14. Technická příprava výroby 
 

Žák: 

 popíše význam technické přípravy výroby 

 zhotoví jednoduchý kusovník 

 vypracuje grafické zobrazení technologických postupů v individuální i 
sériové výrobě  

15. Mechanizované a částečně automatizované výrobní linky 
 

Žák: 

 uvědomuje si význam výrobních linek pro sériovou výrobu 

 dokáže strojně a technologicky sestavit jednoduchou linku na výrobu 
různých nábytkových dílců a pro montáž dílců 

16. Montáž Žák: 

 popíše druhy montáže, stahovací a spojovací přípravky včetně 
různých ručních mechanizačních prostředků, potřebných pro úpravu 
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dílců 

17. Kontrola a jakost truhlářských výrobků, balení, skladování a 
expedice hotových výrobků 

Žák: 

 kontroluje jakost truhlářských výrobků 

 volí správné balící materiály podle způsobu přepravy k zákazníkovi 

 dodržuje podmínky pro skladování nábytku 

 navrhuje nejvhodnější přepravní prostředky pro různé druhy nábytku 
podle destinací zákazníků 

18. Technologie výroby jednotlivých druhů nábytku 

 Postup výroby skříňového nábytku 

 Postup výroby stolového nábytku 

 Postup výroby sedacího nábytku 

 Postup výroby lůžkového nábytku 

Žák: 

 logicky na základě všech předchozích poznatků vyrobí skříňový, 
stolový, sedací a lůžkový nábytek 

 
 

19. Jednoduché sklenářské práce Žák: 

 volí různé typy skel do různých truhlářských výrobků, dokáže si ho 
technologicky upravit a osadit do výrobku 

 

20. Nové technologie a vývojové trendy ve výrobě truhlářských 
výrobků  

Žák: 

 pracuje s odbornými truhlářskými časopisy a celosvětovou sítí Internet  

21. Opravy, údržba a renovace truhlářských výrobků Žák: 

 provádí opravy, údržbu a renovaci truhlářských výrobků 

22. Technologická cvičení Žák: 

 zhotoví kompletní výrobní dokumentaci pro jednoduchý truhlářský 
výrobek včetně cenového návrhu pro zákazníka 
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5.7 Materiály 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Materiály patří k základním odborným předmětům učebního oboru truhlář. Cílem je seznámit jedince s materiály a jejich praktickým  využitím v dřevařském 
a nábytkářském průmyslu – tj. s jejich původem, složením, vlastnostmi a způsobem jejich praktického použití. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět materiály se vyučuje ve 1. ročníku 1,5 hodiny týdně. Veškeré učivo směřuje k tomu, aby žáci hlouběji a komplexněji pochopili význam materiálů, se 
kterými se v průběhu celé truhlářské praxe budou setkávat a které budou aktivně využívat. Seznamuje je nejenom s původem, složením, vznikem 
a vlastnostmi materiálů, ale i s jejich hodnotou, tedy nutností zpracovávat je s co nejvyšší výtěžností. Poukazuje i na skutečnost, že dřevěný materiál lze 
opravdu beze zbytku zpracovat jak na aglomerované materiály, tak chemickou cestou. Cílem vzdělávání o materiálech je tedy naučit žáky správně vybírat 
materiály podle nejrůznějších hledisek, zpracovávat jej účelně a komplexně, při dodržení ekologické a zdravotní  nezávadnosti. 
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka tohoto předmětu bude pro žáky zajímavá, neboť učitel učí žáky poznávat druhy a vlastnosti materiálů, které provázejí výrobu nábytku od samého 
počátku, tedy okamžiku, kdy se začíná nábytek navrhovat. Frontální výklad bude prováděn za použití PC a datového projektoru. Vyučující během přednášky 
aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Jednoduchá schémata a nákresy 
si dělají žáci sami, složitější jim vyučující skenuje a tiskne.  Výuka je doplněna řadou jednouchých úkolů směřujících k  lepšímu poznání materiálů. Poznávání 
jednotlivých druhů dřeva podle vzorníku, případně jiných materiálů získaných z truhlářských provozů.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 znalost jednotlivých truhlářských materiálů a jejich vlastností 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních materiálech v odborných časopisech, internetu apod. 
  
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu materiály 

 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro materiál, se kterým běžně pracuje 

 ovládá základní znalosti o původu a vzniku materiálů 

 dokáže rozpoznat základní druhy dřevin i ostatních materiálů 
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 získá cit pro používaný materiál, uvědomuje si dobu růstu dřeva a tím i jeho cenu  

 chápe technické vlastnosti dřeva a dřevních materiálů  

 umí na základě získaných poznatků logicky a správně volit materiály do konkrétních truhlářských výrobků  

 dokáže co nejlépe využít materiály z hlediska jejich výtěžnosti 

 zvolí na povrchovou ochranu dřeva látky, které jsou ekologické a zdravotně nezávadné 

 dokáže pomocí různých spojovacích prostředků spojit základní nábytkové dílce 

 orientuje se v základních materiálech používaných v čalounické výrobě 

 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 1,5 

Počet hodin za školní rok 48 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Úvod 

 Členění a klasifikace materiálů pro výrobu truhlářských výrobků 

 Materiály základní 

 Materiály pomocné 

Žák: 

 rozčlení a klasifikuje základní a pomocné materiály  používané 
ve výrobě truhlářských výrobků 

2. Les, jeho význam a funkce 

 Les a jeho funkce 

 Vliv životního prostřední na lesy 

Žák: 

 charakterizuje význam a úlohu lesa, lesního hospodářství 

 vysvětlí vliv životního prostředí na lesy 

3. Dřeviny, nauka o dřevinách, určování druhů dřevin 

 Třídění rostlin 

 Označování dřevin 

 Určování druhu dřeviny 
 

Žák: 

 se orientuje v systému třídění rostlin 

 popíše základní látky mající vliv na růst dřevin 

 si osvojí značky dřevin pro budoucí využití v praxi a technické 
dokumentaci 

 rozpozná základní druhy domácích a exotických dřevin podle listů 
a podle vzhledu dřeva 

4. Dřevo a jeho stavba 

 Makroskopická stavba dřeva 

 Mikroskopická stavba dřeva a kůry 

Žák: 

 vysvětlí makroskopickou stavbu dřeva, mikroskopickou stavbu dřeva 
a kůry 

5. Základní chemické složení dřeva 

 Celulóza, hemicelulózy 

 Lignin, doprovodné látky 

Žák: 

 popíše základní chemické složení dřeva 
 

6. Technické vlastnosti dřeva a materiálů ze dřeva 

 Vlhkost dřeva a materiálů ze dřeva 
 

Žák: 

 pochopí význam technických vlastností dřeva a využije je při volbě 
materiálů pro různé výrobky 

 se dokonale orientuje v jevech souvisejících se změnou vlhkosti 
dřeva a dřevních materiálů a využije je v procesu vysoušení dřeva 
a volbě technologické nadmíry při opracování  

7. Vady dřeva 
 

Žák: 

 se orientuje v základních vadách dřeva a na jejich základě rozhoduje 
o vhodnosti použití takového materiálu na různé truhlářské výrobky 

 předchází poškození dřeva houbami a hmyzem volbou správných 
ochranných prostředků a postupů při jeho skladování a ošetřování 

8. Lepidla 

 Teorie lepení, jejich vlastnosti a požadavky na lepidla 

Žák: 

 rozdělí lepidla, vyjmenuje složky lepidel a lepících směsí 
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 Rozdělení lepidel 

 Složky lepidel a lepících směsí 

 Lepidla z přírodních látek 

 Lepidla syntetická 
 

 popíše jejich vlastnosti a změny vznikající při zpracování a skladování 
lepidel 

 ovládá způsoby vytvrzování nejběžnějších lepidel a lepících směsí, 
vysvětlí teorii lepení materiálů, uvede způsoby zkoušení  jakosti 
lepeného spoje  

9. Základní produkty chemického zpracování dřeva 
 

Žák: 

 charakterizuje produkty vzniklé delignifikací dřevní hmoty a hydrolýzou 
dřeva 

10. Materiály pro povrchovou úpravu 
 

Žák: 

 se orientuje v materiálech používaných pro povrchovou úpravu dřeva 
a materiálů na bázi dřeva, tj. objasní, co jsou brusiva a brusné 
prostředky, tmely a plniče pórů, prostředky měnící barvu povrchu 
dřeva a nátěrové hmoty 

11. Surovina, materiály a polotovary dřevozpracující výroby 
 

Žák: 

 charakterizuje řezivo, přířezy řeziva, dýhy a poddýžky a konstrukční 
desky z masivního dřeva, překližované materiály, aglomerované 
materiály 

12. Plastické hmoty 
 

Žák: 

 rozdělí plastické hmoty, charakterizuje základní druhy plastů vhodných 
pro výrobu konstrukčních dílců a povrchové krytiny z plastů 

13. Látky na ochranu dřeva 
  

Žák: 

 se orientuje a dovede vybrat správný a účinný prostředek na ochranu 
dřeva proti biologickým škůdcům i ohni 

14. Spojovací prostředky a kování Žák: 

 se orientuje a dovede vybrat správný a účinný spojovací  prostředek 
a kování na výrobu nábytku 

15. Čalounické materiály 
 

Žák: 

 specifikuje jednotlivé druhy materiálů pro konkrétní čalounický výrobek  

16. Ostatní materiály 
 

Žák: 

 uvede možnosti využití skla pro účely výroby truhlářských výrobků    

17. Uskladnění a ošetření materiálů 
 

Žák: 

 navrhne vhodný způsob uskladnění a ošetření materiálů 

18. Volba a použití materiálů pro výrobu Žák: 

 správně volí materiál a používá jej pro výrobu daného výrobku dle 
technické dokumentace 

 dbá na hospodárné a ekologické využívání materiálů, zpracování 
odpadů, případně jejich likvidaci 
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5.8 Výrobní zařízení 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákovi vědomosti o funkci, obsluze a údržbě strojů a zařízení používaných při výrobě, montáži a opravách nábytku 
a stavebně truhlářských výrobků. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět výrobní zařízení se vyučuje v 1. ročníku jedna hodina týdně. Školní vzdělávací program je sestaven se zřetelem na probírané technologické postupy 
a je koordinován s předmětem výroba a odbyt. 
   
STRATEGIE VÝUKY 
Ve výuce učitel vysvětluje funkci, obsluhu a údržbu strojů a zařízení používaných v oboru. Frontální výklad a jiné vyučovací metody budou prováděny 
za použití notebooku a datového projektoru. Vyučující sdělí žákovi základní informace o stroji nebo strojním zařízení, na základě kinematického schématu 
vysvětlí základní části a princip činnosti stroje. Vzhledem k tomu, že používané stroje a zařízení se vyznačují vysokými řeznými a posuvnými rychlostmi, je 
při práci s nimi zvýšené nebezpečí úrazu! Proto vyučující důkladně seznamuje žáky s bezpečnostními předpisy, platnými pro jednotlivé probírané skupiny 
strojů a zařízení. Aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí. Jednoduchá 
schémata a nákresy si dělají žáci sami, složitější jim vyučující skenuje a tiskne. Výuka jednotlivých strojů je v rámci možností a vybavení doplněna praktickou 
ukázkou přímo v provozu, kde žák absolvuje předmět výroba a odbyt nebo návštěvou nábytkářských firem v místě sídla školy.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“, který je součástí školního řádu. Žáci jsou 
hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením znalostí 
po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 znalost  funkce, obsluhy a údržby jednotlivých truhlářských strojů a zařízení 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních strojích a zařízeních v odborných časopisech, internetu apod. 
   
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu výrobní zařízení 

 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro stroje, strojní součásti a zařízení, se kterými běžně pracuje 

 využívá v praxi vědomosti o strojních součástech, o používaných různých druzích strojů 

 ovládá součásti pro přenos otáčivého pohybu, kinematických, hydraulických a pneumatických mechanismech 
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 zná elektrické strojky a dopravní zařízení používané v oboru 

 poradí si při volbě zařízení pro sušení materiálů, hydrotermickou úpravu a tvarování dřeva 

 využívá získané znalosti pro práci se základními dřevoobráběcími nástroji 

 ovládá základní principy a funkce dřevoobráběcích strojů a zařízení 

 dokáže uspořádat funkčně a strojně technologická pracoviště v kusové i sériové výrobě 

 uvědomuje si vztah strojů a životního prostředí při dodržování péče o stroje,  chová se  ekologicky při  používání olejů a mazadel 

 chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, 
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem 

 rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a jsou schopni zajistit odstranění závad a možných rizik 
 
 

 
 

HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 1 

Počet hodin za školní rok 32 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Úvod do strojnictví 

 Základní rozdělení strojů a strojních zařízení používaných v oboru 
 

Žák: 

 orientuje se v základních a speciálních strojích, strojních zařízeních 
a přípravcích používaných ve výrobě, při montáži, opravách a renovaci 
truhlářských výrobků 

2. Univerzální dřevoobráběcí stroje a jejich nástroje 
 

Žák: 

 orientuje se v  základních dřevoobráběcích strojích 

 a principech jejich činnosti 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany 

3. Zařízení pro sušení a plastifikaci dřeva 
 

Žák: 

 ovládá základní principy činnosti sušáren a jiných zařízení 
na plastifikaci a ochranu dřeva 

 umí jednoduché činnosti s touto problematikou související    

4. Zařízení pro ochranu dřeva 
 

Žák: 

 orientuje se v  zařízeních pro ochranu dřeva a principech jejich 
činnosti a ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany   

5. Stroje na výrobu sesazenek 
 

Žák: 

 má přehled o strojích na výrobu sesazenek 

 popíše princip jejich činnosti a ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany    

6. Stroje a strojní zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva 
 

Žák: 

 se orientuje v dřevotvarovacích, spojovacích a montážních zařízeních 

 popíše princip činnosti uvedených strojů 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
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a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany 

7. Stroje a zařízení pro povrchovou úpravu 
 

Žák: 

 volí správná zařízení pro různé druhy nanášení nátěrových hmot 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou  

 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 
ochrany  

8. Ruční elektrické strojky 
 

Žák: 

 dovede zvolit správný strojek k výrobě, montáži, opravě nebo úpravě 
nábytku nebo nábytkových dílců 

 ovládá teorii obsluhy 

 bez problémů do nich upíná nástroje   

 seřídí základní parametry 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany    

9. Stroje pro nanášení lepidel 
 

Žák: 

 se orientuje ve strojích pro nanášení lepidel 

 poradí si s nastavením optimálních parametrů jednotlivých strojů 

 ovládá základní údržbu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a protipožární ochrany 

10. Dopravní zařízení 
 

Žák: 

 využívá znalostí k řešení problematiky vnější a vnitřní závodové 
dopravy 

 úspěšně a optimálně řeší propojení dřevoobráběcích strojů do linek 
pomocí dopravníků  
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5.9 Projektová příprava 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Cílem předmětu je naučit  žáky vytvořit jak standardní výrobní dokumentaci, tak jednoduché grafické návrhy pomocí  počítačové aplikace programu AutoCAD. 
Předmět projektová příprava se vyučuje v 1.ročníku 3,5 hodiny týdně. Učivo rozvíjí logické myšlení žáků, jejich představivost, estetické a technické cítění 
a vyjadřování, vede je k samostatnosti při používání výpočetní techniky, pečlivosti, přesnosti a tvořivosti. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá na základě dílčích příkladů na probírané téma, které budou prezentovány za použití datového projektoru. Následně bude probíhat na základě 
individuálního zadání samostatná tvořivá práce. Vyučující  během samostatné práce jednak kontroluje tvorbu žáků a průběžně reaguje na dotazy 
nebo problémy žáků. Výuka je zaměřena na schopnost žáka vytvořit grafické návrhy a technické výkresy dle norem platných pro kreslení výkresů v truhlářské 
výrobě.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá postupně na základě dokončení každého výkresu nebo grafického návrhu.  
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost konstrukce jednotlivých skupin nábytku 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování výkresové dokumentace a grafických návrhů 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Žák: 

 si procvičuje poznatky z předmětu konstrukční příprava v praxi 

 vytváří konkrétní grafické výtvarné návrhy truhlářských výrobků 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci běžných truhlářských výrobků 

 využívá počítačové aplikace programu AutoCad 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 3,5 

Počet hodin za školní rok 112 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Seznámení s programem AutoCad 

 Obrazovkové menu 

 Roletové nabídky 

 Panely nástrojů 

Žák: 
 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů a různé 

ikony pro grafické znázornění nábytku   

2. Používání základních ikon programu AutoCad zobrazení 

 Obrázkové menu 

 Roletové nabídky 

 Panely nástrojů  

Žák: 

 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů a různé 
ikony pro grafické znázornění nábytku   

3. Kreslení základních konstrukčních materiálů a spojů ve 2D 

 Značení materiálů 

 Čep a dlab 

 Čep a rozpor 

 Plošné spoje 

 Ozuby 

 Rámové spoje 

Žák: 

 nakreslí základní konstrukční spoje 

 značí materiály dle platných norem 

4. Kreslení jednoduchých sestav 

 Kreslení jednotlivých dílců nábytku 

 Kreslení korpusu nábytku 

Žák: 

 nakreslí jednoduché dílce nábytku 

 kreslí nábytkový korpus včetně vnitřního vybavení a dveří 

5. Kreslení základních pohledů, řezů a detailů 

 Základní pohledy 

 Řezy 

 Průřezy 

 Detaily 

 Umístění dílce na výkres 

 Popisové pole 

 Tabulka 

Žák: 
 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů 

a různé ikony pro grafické znázornění nábytku   

 rozeznává základní pohledy 

 kreslí řezy vycházející ze základních pohledů 

 kreslí detaily vycházející ze základních pohledů 

 rozlišuje řez a průřez 

6. Kótování 

 Kotování základních pohledů, řezů, detailů a celých sestav 
nábytkových dílců 

Žák: 

 nakreslí běžné nábytkové dílce a okótuje je 

 kótuje dle platných norem a požadavků 

7. Kreslení jednoduchého nábytku ve 2D zobrazení 

 Kreslení skříňového nábytku 

Žák: 

 nakreslí základní dílce korpusu nábytku a dokáže je spojit v kompaktní 
výrobek 

8. Výrobní a technologická dokumentace Žák: 
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 Kusovník 

 Nářezové plány 

 THN 

 Perličkový diagram 

 Pracovní postupy výroby 

 vytvoří kusovník z přiloženého nebo vytvořeného výkresu 

 tvoří nářezové plány, perličkový diagram a pracovní postupy výroby 

9. Tvorba nářezového plánu 

 Grafické znázornění optimálního využití formátů  materiálů na 
výrobu nábytku 

Žák: 
 vypracuje ve 2D zobrazení nářezový plán včetně jeho 

okótování    

10. Grafický návrh stolového nábytku ve 2D a 3D zobrazení  Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení návrh jednoduchého stolu 

11. Grafický návrh lůžkového nábytku ve 2D a 3D zobrazení Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení jednoduchý návrh lůžkového 
nábytku 

12. Grafický návrh sedacího nábytku ve 2D a 3D zobrazení Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení jednoduchý návrh sedacího 
nábytku 

13. Výrobní dokumentace 

 Výkresová dokumentace 

 Technologická dokumentace 

Žák: 

 vytvoří kompletní výkresovou a technologickou dokumentaci 
dle zadaného tématu 
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5.10 Odborný výcvik 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět má převážně praktický charakter, integruje vědomosti a dovednosti z ostatních odborných předmětů. 
  
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Odborný výcvik je realizován v 1. ročníku 15 hodin týdně. Žáci si v něm osvojí zejména manuální dovednosti z oblasti výroby truhlářských výrobků, 
ale rozvíjí se u nich i sociálně – komunikativní dovednosti (interpersonální) potřebné pro práci v týmu. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá na středisku praktického vyučování. Ve výuce je kladen důraz na osvojení si znalostí pravidel  BOZP a PO, následně pak ruční opracování 
dřeva a konstrukční spoje masivních dílců. Dále je pozornost věnována konstrukčním spojům nábytkových dílců z aglomerovaných materiálů, opracování 
dřeva ručními elektrickými strojky, spojování dřeva lepením a povrchové úpravě. V závěru studia se žák seznamuje a pracuje s kompletní technickou 
dokumentací a pracuje samostatně pod odborným dohledem na konkrétních zakázkách.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá postupně na základě dokončení každého výkresu nebo grafického návrhu.  
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost výrobní technologie jednotlivých skupin nábytku  

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 znalost práce s výrobní dokumentací 

 údržbu pracovních prostředků  

 správnost, kvalitu a čistotu provedené práce 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žák: 

 zhotovuje v požadované kvalitě základní výrobky individuální a sériové truhlářské výroby 

 provádí montáž výrobků, osazování výrobků ve stavbách a rovněž provádí opravy a renovace 

 používá odbornou terminologii, obecné poznatky, pojmy, pravidla a principy při řešení praktických úkolů 

 dodržuje technické normy, předpisy a pracuje s odbornou literaturou 

 orientuje se v problematice řešení ochrany životního prostředí 

 využívá manuálně řemeslné zručnosti 

 dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým způsobem 
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 provádí základní technické výpočty 

 pracuje s návrhy a technickou dokumentací 

 volí a používá vhodné způsoby a podmínky pro uskladnění materiálů používaných v oboru a manipulace s nimi 

 volí, připravuje a používá vhodné materiály pro výrobu výrobků oboru 

  používá způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidace materiálů po skončení jejich životnosti 

 volí a používá vhodné nářadí a pomůcky pro ruční opracování materiálů a provádí jejich ošetření a běžnou údržbu 

 volí vhodné nástroje, stroje a zařízení pro strojní opracování materiálů a provádí jejich ošetření a běžnou údržbu 

 provádí upnutí nástroje 

 nastaví parametry základních truhlářských strojů a zařízení 

 obsluhuje a seřizuje stroje a zařízení včetně přípravků používaných v oboru při výrobě výrobků, jejich montáži, osazování ve stavbách a při provádění 
oprav a renovací 

 navrhuje, používá a dodržuje jednoduché pracovní postupy výroby 

 volí, používá a dodržuje stanovené základní technologické postupy ručního a strojního opracování materiálů používaných v oblasti zpracování dřeva 

 volí, používá a dodržuje stanovené technologické postupy výroby výrobků, montáže výrobků , osazování výrobků ve stavbách a při opravách 
a renovacích 

 provádí pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky 

 provádí vhodné způsoby balení, skladování, manipulace a expedice hotových výrobků 

 připravuje a organizuje své pracoviště 

 pracuje samostatně i v pracovním týmu 

 uvědomuje si zodpovědnost za výsledky své práce 

 dodržuje předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany 

 sleduje vývojové trendy v oblasti výroby výrobků oboru 
 

 
 
 

HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 

Počet hodin v týdnu 15 

Počet hodin za školní rok 480 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 
prevence 

 Pracovně právní problematika BOZP 

 Bezpečnost technických zařízení 

Žák: 

 dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence 

 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje 
v souladu s předpisy a pracovními postupy 

 uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů 
a jejich prevenci 

 poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

 uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního 
úrazu 

2. Zhotovení konstrukcí truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Charakteristika výrobku 

 Příprava a organizace pracoviště 

 Skladování, ošetřování, technologický příprava dřeva a vlastní 
použití materiálů a polotovarů pro výrobu 

 Ruční zpracování materiálů 

 Konstrukční spojování materiálů 
 

Žák: 

 uvede zásady fyziologie práce a ergonomie ve vztahu k oboru 

 prostuduje technickou dokumentaci každého konstrukčního spoje 
a promyslí jeho výrobu 

 připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku 

 uskladňuje a ošetřuje materiály a polotovary pro výrobu 

 volí, technologicky připravuje a používá správné materiály pro výrobu, 
dbá na jejich hospodárné a ekologické využívání 

 volí, připravuje a používá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční 
zpracování materiálů 

 volí a používá vhodné pracovní postupy ručního řezání, hoblování, 
vrtání, dlabání, broušení a vykružování, opracování kovů, plastů 
a ostatních materiálů používaných v truhlářské výrobě 

 volí a používá vhodné způsoby konstrukčního spojování materiálů 

3. Zhotovení výrobků truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Strojní zpracování materiálů 

 Technologické postupy výroby základních truhlářských výrobků, 
polotovarů a doplňků 

 Technologické postupy dokončování povrchů 
 

Žák: 

 volí a používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje, stroje a zařízení 

 bezpečně obsluhuje stroje a zařízení i skupiny strojů 

 provádí běžnou údržbu, ošetřování a seřizování strojně – 
technologického vybavení, udržuje provoz strojů a zařízení v souladu 
s ekologií 

 volí, používá a dodržuje tradiční technologické postupy výroby 
jednotlivých výrobků truhlářské výroby, polotovarů a doplňků, dbá na 
soulad jednotlivých etap pracovního postupu a na přesnost 

 volí, používá a dodržuje technologické postupy dokončování povrchů 
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výrobků 

4. Zhotovení výrobků truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Kompletace a montáž výrobků 

 Výrobní kontrola a kontrola jakosti výrobků 

 Balení, skladování, přeprava a expedice hotových výrobků 

 Provádění oprav a renovací 

Žák: 

 volí a používá vhodné způsoby kompletace a montáže výrobků a jejich 
realizaci v objektech 

 provádí výrobní kontrolu a kontrolu jakosti výrobků 

 volí a používá vhodné způsoby balení, skladování, přepravy 
a expedice hotových výrobků 

 zjišťuje rozsah závad, volí a používá správný postup prací 
při opravách a renovaci výrobků 

 vede předepsanou výrobně technickou evidenci 

 dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým 
způsobem 

5. Odbyt 

 Obchodní jednání 

 Administrativní zabezpečení odbytových činností 

 Realizace dodávky 

Žák: 

 přijme a eviduje zakázku 

 připraví podklady pro výrobu 

 připraví předání díla zákazníkovi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   jednoleté denní zkrácené studium     Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

54 

 

6 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
  
Škola se nachází v dvoupatrové budově na Znojemské ulici v Třebíči, kde probíhá kompletní teoretická výuka. Mimo budovu se uskutečňuje odborný výcvik 

oboru truhlář, pobytové akce, odborné exkurze apod. Dílny pro odborný výcvik oboru truhlář se nachází v Třebíči na ulici Fibichova 985. 

Stávajícím počtem devíti (9) kmenových tříd má škola vytvořeny plně vyhovující podmínky pro výuku všech předmětů. Dále máme 5 kabinetů a spisovnu. 

Mimo tyto učebny máme vybudováno následující zázemí pro výuku: 

 čtenářskou dílnu 

 knihovnu 

 dvě PC učebny (VYT a PEK) pro výuku výpočetní techniky, písemné komunikace 

a projektové přípravy 

 kreativní dílnu 

 učebnu pro výuku hry na hudební nástroj 

 kabinet přírodních věd 

 servisní místnost 

Dílny pro odborný výcvik oboru truhlář jsou vybaveny jednou dílnou pro ruční opracovávání dřeva s 12 hoblicemi a jedna strojová dílna, kde je umístěna 

formátovací pila, kolíkovací stroj  a drobné přístroje na obrábění dřeva.  

Knihovna je rozdělena na učitelskou a žákovskou a společně s čtenářskou dílnou obsahuje více jak 2 000 výtisků knih, učebnic a publikací. Mimo jiné 

je možné zapůjčit i elektronické čtečky knih. Jazyková knihovna je vybavena širokým spektrem jazykových učebnic a pracovních sešitů pro všechny školou 

vyučované jazyky. Výuce také napomáhají nástěnné plakáty s jazykovou tématikou. 

V učebně VYT je 20 samostatných žákovských PC stanic, jedna PC stanice pro pedagoga s propojením na dataprojektor. V učebně PEK 

je16 samostatných žákovských PC stanic a také jedna PC stanice pro pedagoga s propojením na dataprojektor. Všechny PC stanice jsou připojeny 

k internetu. 

 

Pro výuku jednotlivých předmětů jsou využívány tyto programy: 

 odborné kreslení a projektové přípravy – AutoCAD 
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 písemná a elektronická komunikace – Mont Blue 

 matematika  - Cabri 

 ekonomika a právo – EPIS 

 zeměpis – výuková CD 

 český jazyk – výuková CD 

 výpočetní technika – Microsoft Office 2016 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, MS Access, MS Front Page, MS Publisher) 

 Office 365 

 

Kreativní dílna, která je využívána zejména oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika a v rámci mimoškolních aktivit a akreditovaných kurzů, obsahuje 

nejenom materiál, ale i různé druhy nástrojů a zařízení pro mnoho rukodělných a výtvarných technik (enkaustické žehličky, bigshot, fimo strojky apod.) 

V učebně pro výuku hry na hudební nástroj je jedno piano, 3x kytara, 1x flétna a Orffův instrumentář. Učebna je zároveň vybavena nástěnnými plakáty 

pro výuku hudební teorie. 

V jednotlivých kabinetech mají vyučující k dispozici PC stanici s připojením do sítě a na internet a tiskárnu. Kabinety jsou dále vybaveny varnou konvicí, 

některé i lednicí a mikrovlnou troubou. 

V servisní místnosti, která je k dispozici  pedagogům i žákům, je lednice, varná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Na chodbě školy je umístěn nápojový 

a jídelní automat.  

Výuku tělesné výchovy realizuje škola v tělocvičně ZŠ Světlo, Demlova ul. Třebíč. 

Stravování má škola smluvně zajištěno na SŠ stavební Třebíč. 

Škola si vydává pracovní sešity pro tyto předměty oboru Podnikání: 

 Technologie a materiály 

 Historie nábytku 

 Základy biologie a ekologie 
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7 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 
 
 

 Školu řídí ředitelka školy, který má k sobě zástupce ředitele pro provozní činnost a zástupkyni ředitele pro pedagogickou činnost. 
 

 Výuka je zajištěna převážně kvalifikovanými pedagogy, jak pro všeobecně vzdělávací předměty, tak i pro odborné předměty. 
 

 Škola má 11 interních zaměstnanců, kteří vyučují převážně všechny všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty oboru truhlář a 
veřejnosprávní činnost. 

 

 Stěžejní odborné předměty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika vyučují externí pedagogové – odborníci z praxe. Jedná se erudované 

odborníky, kteří aktivně pracují ve svém oboru a dokáží žákům předat nejenom teoretické odborné znalosti, ale i odborné praktické dovednosti a 

zkušenosti. 

 V případě, že je předmět vyučován učitelem bez odpovídající odborné kvalifikace, je učiteli (pokud je to možné) uložena povinnost dokončení vzdělání 

se stanoveným termínem ukončení.  

 Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost dalšího vzdělávání. 

 Ti, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, pokračují ve studiu na vysokých školách nebo toto studium již dokončují. 

 Ostatní vzdělávání je závislé především od aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Jedná se především o Národní institut dalšího vzdělávání, 

Vysočina Education, a další popř. neziskové organizace. 

 V současné době pedagogové navštěvují především semináře týkající se nových metod a forem vzdělávání, seminářů zaměřených na společné 

vzdělávání a aktualizační školení k nové maturitě. 

 Zástupce ředitele  absolvuje semináře zaměřené na systém Bakalář, v kterém je vedena téměř celá agenda školy. Semináře se týkají jak nových 

verzí, tak i nových modulů. 
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8 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
 

 Hlavními sociálními partnery školy jsou především rodiče žáků. Spolupráce se uskutečňuje formou rodičovských schůzek, dále prostřednictvím 

Školské rady a velký důraz klademe také na osobní schůzky s rodiči žáků. 

 Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola s vytipovanými mateřskými školami, základními školami a dále Úřadem práce  v Třebíči a dalšími 

institucemi. 

 

 Hlavními sociálními partnery školy jsou především rodiče žáků. Spolupráce se uskutečňuje formou rodičovských schůzek, dále prostřednictvím 
Školské rady a velký důraz klademe také na osobní schůzky s rodiči žáků. 

 

 Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola s Úřadem práce v Třebíči a firmami.  
 

 Dále škola spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy a provozovnami místních podnikatelů, kde žáci vykonávají odbornou praxi. Jedná se 
především o:  
o Městský úřad Třebíč  
o Hospodářská komora Třebíč  
o Policie ČR 
o Okresní soud v Třebíči 
o Katastrální úřad Třebíč 
o Úřad práce Třebíč 
o Česká spořitelna 
o Kapucín s. r. o. 
o Kerama s. r. o. 
o další podnikatelské subjekty 

 

 V rámci výchovného poradenství a práce s nadanými žáky spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým 

centrem a odborem sociálně právní ochrany dětí při MěÚ v Třebíči. 

 Pobytové akce realizujeme ve spolupráci s RS Nesměř a RS Drak Křižanov.  

 Dopravu na exkurze a jiné pobytové akce (jazykový kurz aj.) zajišťujeme prostřednictvím firmy Řezanina  Koněšín. 
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