
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb,  
 Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 
 

 

 

Dodatek školního vzdělávacího programu  
 

Kód a název oboru vzdělání:  66-52-H/01 Aranžér 

Název ŠVP:    Propagace a reklama 

Délka a forma vzdělávání:  tříleté denní 

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Platnost ŠVP po úpravě:  od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem 

 

Provedené úpravy: 
 

1. Dotace vyučovacích hodin 

Vyučovací předmět     hodinová dotace    

 

     ročník  původní po úpravě 

 

Tělesná výchova   1.   1,5  1  

 

Dějiny umění    2.  0  1,5 

     3.  1  1,5   

 

Aranžování    1.   1  1,5  

      

Propagace    1.  0,5  1 

     2.  0,5  1,5 

     3.  1  1,5 

 

Administrativa   1.  1  0 

2.  1  0 

 

Odborný výcvik   1.  15  14 

2.  15  14 

 

2.Obsah učiva 

 

Vyučovací předmět  tematický celek  původní po úpravě 

         

Dějiny umění   Výtvarné směry a jejich  

významní představitelé 2. ročník 3. ročník 

Užité umění   2. ročník 3. ročník 

Výtvarná současnost  2. ročník 3. ročník 

 

Odborný výcvik  Přizpůsobení tematických celků v návaznosti na teorii 



3 Učební plán školního vzdělávacího programu  
Název ŠVP: Propagace a reklama  

Kód a název oboru vzdělání: 66-52-H/01 Aranžér   

Délka a forma vzdělávání: Tříleté denní   

Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem  

Platnost ŠVP: od 1. 9. 2014 počínaje 1. ročníkem 

Vyučovací předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem 

Povinné vyučovací předměty         

Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5 

Cizí jazyk (anglický jazyk, německý 
jazyk) 2 2 2 6 

Dějiny umění   1,5  1,5 3 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Aplikovaná psychologie 1     1 

Chemie 1     1 

Fyzika   1   1 

Biologie a ekologie     1 1 

Matematika  1 1 1 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunikační 
technologie  1 1 1 3 

Ekonomika  1 1 1 3 

Aranžování 1,5 1 1,5 4 

Odborné kreslení 1 1 1 3 

Písmo 1 1 1 3 

Zbožíznalství 1 1 1 3 

Propagace 1 1,5 1,5 4 

Počítačová grafika   1,5 1,5 3 

Odborný výcvik 14 14 15 43 

     

Celkem týdenních vyučovacích 
hodin  

30,5 32 33,5 96 

Poznámky k učebnímu plánu:     

1.   výuka 1. cizího jazyka navazuje na výuku na základní škole, jedná se o anglický jazyk.  

     

2.   odborný výcvik v rozsahu 1 419 hodin za studium se uskutečňuje na pracovištích 

      fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem 

 



4 Převodní tabulka RVP – ŠVP 
Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, příspěvková organizace 

Kód a název RVP: 66-52-H/01 Aranžér     

Název ŠVP: Propagace a reklama     

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Minimální počet vyuč. 
hodin za studium 

Vyučovací předmět 
Počet vyučovacích 
hodin za studium 

Využití 
disponibiln
ích hodin 

  týdenních celkových   týdenních  celkových   

Jazykové vzdělávání             

Český jazyk 3 96 
Český jazyk a 
literatura 3 99 

  

Cizí jazyk (anglický jazyk, 
německý jazyk) 6 192 

Cizí jazyk (anglický 
jazyk, německý jazyk) 6 198 

  

Společenskovědní 
vzdělávání 

3 96 Občanská nauka 3 99   

Přírodovědné vzdělávání 3 96 Chemie 1 33   

      Fyzika 1 33   

      Biologie a ekologie 1 33   

Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3 99   

Estetické vzdělávání 
2 64 

Český jazyk a 
literatura 

2 
66 

  

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 99  

Vzdělávání v informačních 
a komunikačních 
technologiích 

3 96 
Informační a 
komunikační 
technologie 

3 99   

Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika  3 99 1 

Teorie propagace 9 288 Propagace 3,5 115,5 

13 
      Počítačová grafika 3 99 

      Dějiny umění 2,5 82,5 

      Odborný výcvik 13 429 

Komunikace ve službách 4 128 Propagace 0,5 16,5 

  
      

Aplikovaná 
psychologie 1 33 

      Odborný výcvik 2 66 

   Dějiny umění 0,5 16,5  

Technika aranžování 39 1248 Odborný výcvik 28 924 

2 

      Aranžování 4 132 

      Odborné kreslení  3 99 

      Písmo 3 99 

      Zbožíznalství 3 99 

Disponibilní hodiny 16 512         

Celkem 96 3072   96 3168 16 

Navýšení hodin dle 
legislativy 

    
        

Počet týdenních 
vyučovacích hodin 
celkem 

96   96 3168  

              

Kurzy 2 týdny   2 týdny    



Učební osnova předmětu:  
Tělesná výchova 

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 3 

 

 

Počet hodin celkem: 96 

 

Obecné cíle 
 

Cílem předmětu Tělesná výchova je naučit žáky bezpečně se orientovat v základních otázkách 

vlivu pohybové činnosti na lidský organismus, jeho zdraví, rozvíjet a upevňovat dříve 

osvojené pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev. Cílem předmětu je rovněž 

zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky pro provádění samostatných, 

zdravotně vhodných, bezpečných sportovních a jiných pohybových aktivit. Žáci se naučí 

aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám, osvojí si první 

pomoc při úrazu a vyvarují se styku s návykovými látkami - alkoholem, kouřením, 

toxikomanií.  

 

Charakteristika učiva 
 

Obsah předmětu Tělesná výchova vychází z obsahového okruhu RVP – Vzdělávání pro 

zdraví. Výuka je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností v těchto oblastech: atletika, 

gymnastika, sportovní hry, úpoly, kondiční posilování, plavání. Doplněna je o výcvikové 

kurzy lyžování, turistiky a sportů v přírodě.  

Mezipředmětové vztahy: Biologie a ekologie, Informační a komunikační technologie. 

Občanská nauka 

 
Cíle vzdělávání v oblasti cílů, postojů, hodnot a preferencí 
 

Výuka předmětu Tělesná výchova směřuje k tomu, aby žáci vnímali pozitivně pohybovou 

činnost, zejména aerobního a prožitkového charakteru,  jako předpoklad pro zdravý životní 

styl, kultivovali svůj pohybový projev, zlepšovali svůj tělesný vzhled a dodržovali hygienické 

návyky. Výuka směřuje k rozvoji volních vlastností, specifických schopností a nadání žáků.  

 

Pojetí výuky 
 

Předmět Tělesná výchova je povinný pro všechny žáky s výjimkou těch, kteří mají 

krátkodobé či dlouhodobé osvobození. Výuka je převážně realizována formou praxe a je 

doplněna teoreticky - formou přednášek, promítání DVD nebo VHS. Nejčastějšími metodami 

výuky jsou správně provedená názorná ukázka, využití vlastních zkušeností, skupinové 

vyučování. V podzimních a jarních měsících se vyučuje na venkovním hřišti s jednotlivými  

atletickými sektory, v zimním období v tělocvičně, posilovně a plaveckém bazéně, jež jsou 

součástí areálu školy. Pro žáky jsou vytvořeny podmínky pro celotýdenní pohybový program 

(sportovní vyžití v mimoškolní činnosti - sportovní kroužky). Pro žáky 1. ročníků je zajištěn 

týdenní výchovně výcvikový lyžařský kurz a pro žáky 3. ročníků sportovně-turistický kurz. 

Žáci se aktivně zúčastňují středoškolských sportovních her mládeže, které řídí OR AŠSK ČR. 

Název předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 1. 2. 3. celkem 

Počet hodin: 1 1 1 3 



Ve výuce je využita odborná literatura (pravidla sportovních disciplín, časopisy, internet), 

výukové filmy, sportovní nářadí a náčiní. 

 

Hodnocení výsledků – způsoby ověření 
 

Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. 

Hodnocení je průběžné, v předmětu Tělesná výchova u jednotlivých žáků zohledňujeme jejich 

pohybové nadání, věk a vývojový stupeň pohybových dovedností. Z těchto důvodů při 

hodnocení předmětu Tělesná výchova přihlížíme k následujícím kritériím: 

- přístup k výuce, aktivní účast v hodinách TV, 

- znalost zásad bezpečnosti a první pomoci, 

- zlepšování v požadovaných pohybových dovednostech, 

- kontrolní měření výkonnosti (testy), hodnocení. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 

Kompetence k učení – tzn., že absolventi by měli: 

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky, 

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

 

Komunikativní kompetence – tzn., že absolventi by měli: 

- vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování při 

pohybových aktivitách. 

 

Kompetence k řešení problémů - tzn., že absolventi by měli: 

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

 

Personální a sociální kompetence – tzn., že absolventi by měli: 

- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a 

chování v různých situacích; 

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

vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí; 

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

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly; 

- reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – tzn., že absolventi by měli: 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – tzn., že absolventi by 

měli: 

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

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám. 

 

Matematické kompetence – tzn., že absolventi by měli: 

- nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a 

využít pro dané řešení. 



Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně 

pracovat s informacemi – tzn., že absolventi by měli: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

 

Průřezová témata  
 

Občan v demokratické společnosti 

 

Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby dovedli jednat s lidmi 

a hledat kompromisní řešení – žáci se učí komunikovat, vyjednávat, řešit konflikty, učí se 

odpovědnosti, toleranci a morálce, a to zejména v rámci sportovních her, jejich pravidel a 

podílení se na řízení sportovních her. 

 

Člověk a životní prostředí 

 

Se základními pravidly ochrany přírody a životního prostředí  se žáci seznámí při pobytech 

v přírodě v rámci výukových kurzů, tj. lyžařského výchovně-výcvikového kurzu a kurzu 

turistiky a sportů v přírodě.  

 

Člověk a svět práce 

 

Žáci jsou v předmětu Tělesná výchova vedeni k sebeovládání, cílevědomosti, zvyšují svou 

psychickou a fyzickou odolnost a dosahují lepších výsledků, což vede k rozvoji morálně-

volních vlastností, jež jsou nezbytným předpokladem při vstupu na trh práce. 

 

Informační a komunikační technologie 

 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby dokázali využít internet a další prostředky informačních a 

komunikačních technologií k získávání informací o pravidlech jednotlivých sportovních 

disciplín a aktualitách ve sportu.  

 

 

Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova 1. ročník 

Počet hodin celkem: 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet 

hodin 

      Žák: 

- dovede posoudit psychické, 

estetické a sociální účinky 

pohybových činností 

- vysvětlí principy adaptace na 

tělesnou zátěž 

- popíše vliv fyzického a 

psychického zatížení na 

lidský organismus 

- komunikuje při pohybových 

         1.Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví, 

prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti obratnosti 

a pohyblivosti, technika a 

taktika, zásady sportovního 

tréninku 

- odborné názvosloví, 

komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

1 



činnostech – dodržuje 

smluvené signály a vhodně 

používá odbornou 

terminologii 

- dovede o pohybových 

činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- dokáže vyhledat potřebné 

informace z oblasti zdraví a 

pohybu 

- pravidla her, závodů a soutěží - 

rozhodování 

- hygiena a bezpečnost, vhodné 

oblečení – cvičební úbor a 

obutí, záchrana a dopomoc, 

zásady chování a jednání 

v různém prostředí, regenerace 

a kompenzace, relaxace 

- pohybové testy, měření výkonů 

- zdroje informací 

- zvládá základní techniku 

běhů a startů 

- zvládá techniku skoku 

dalekého 

- používá základní pravidla 

atletických disciplín 

- používá základní metodické 

postupy pro získání 

atletických dovedností 

   2. Pohybové dovednosti 

   Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně 

rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační aj. jako součást všech 

tematických celků 

 

    Atletika 

- atletická abeceda 

- nízký a vysoký start 

- sprinty 50 m a 60 m 

- skok daleký 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- zvládá základní cviky (kotoul 

vpřed, vzad, stoj na rukou 

s dopomocí, gymnastické 

poskoky) 

- zvládá šplh 

- zvládá základní techniky 

skoku přes švihadlo 

    Gymnastika 

- akrobacie (kotoulové řady, 

skoky poskoky, přemety, stoj 

na hlavě, stoj na rukou)  

- šplh (tyč, lano) 

- cvičení s náčiním (švihadlo) 

 

5 

- vyjmenuje a používá základní 

pravidla jednotlivých 

pohybových her 

- zpracovává zápisy z utkání ve 

spolupráci s učitelem 

- rozliší fair play chování od 

nesportovního jednání 

- pracuje v týmu 

 

 

 

 

 

Pohybové hry 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení 

- improvizace 

- herní role a funkce (hráč v 

poli, brankář, kapitán, 

rozhodčí - časoměřič, 

zapisovatel) 

- základní pravidla 

osvojovaných sportovních her 

- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních hrách 

- basketbal: 

- herní činnosti jednotlivce 

- uvolňování bez míče a 

s míčem (driblinkem, 

obrátkou) 

- přihrávka jednoruč a obouruč 

(na místě i za pohybu) 

6 



- střelba jednoruč i obouruč 

z místa 

- rozskok, vhazování 

- hra 

- pozitivně vnímá vodní 

prostředí 

- plave správně technicky 

plavecký způsob prsa  

- zvládne startovní skok a 

obrátku u plaveckého stylu 

prsa 

- využívá bazén k relaxaci 

Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- technika plaveckého způsobu 

prsa 

- startovní skok a obrátka u 

plaveckého stylu prsa 

- hry ve vodě 

6 

- správně používá stroje na 

posilování 

- posiluje podle vlastních 

potřeb (objem, síla, tvarování 

postavy) 

- vyrovnává posilovací cvičení 

protahováním a uvolňováním 

svalových skupin 

Kondiční posilování 

Kondiční posilování v 

bazéně 

- znalost posilovacích strojů 

- posilovací programy 

(zvyšování síly, nabírání 

svalového objemu, redukce 

váhy, tvarování svalstva) 

- kompenzační cvičení 

3 

- uplatňuje základní pravidla 

pobytu na horách 

- chová se ekologicky v zimní 

přírodě 

- uplatňuje zásady bezpečnosti 

při technice lyžování 

- dovede ošetřovat lyže 

- volí správně lyžařskou 

výzbroj a výstroj 

- vyjmenuje základní pravidla 

lyžařských disciplín 

Lyžařský kurz 

- základy sjezdového lyžování  

- základy carvingu 

- základy snowboardingu 

- zásady chování a pobytu 

v zimní přírodě a horském 

prostředí 

únor, 

březen  

5 dní 

- zvolí vhodná cvičení ke 

korekci svého zdravotního 

oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné činnosti 

vzhledem k poruše svého 

zdraví 

- zhodnotí své pohybové 

možnosti a dosáhne osobního 

výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

      2.Zdravotní tělesná výchova 

(dle možnosti v bazéně) 

- seznámení se speciálním 

korektivním cvičením podle 

druhu oslabení 

- pohybové aktivity – 

pohybové hry, gymnastická 

cvičení, plavání, turistika a 

pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové 

aktivity 

2 

- prokáže dovednosti 

poskytnutí první pomoci sobě 

i jiným  

- dovede rozpoznat hrozící 

nebezpečí a ví, jak se 

doporučuje na ně reagovat 

- kriticky hodnotí mediální 

      3. Péče o zdraví  

zdravotní výchova: 

- odpovědnost za své zdraví i 

druhých, péče o veřejné 

zdraví v ČR, zabezpečení 

v nemoci, práva a povinnosti 

v případě nemoci nebo úrazu 

5 



obraz lidského těla a 

reklamu, dovede posoudit 

prospěšné možnosti kultivace 

a estetizace svého vzhledu 

- ovládá základní obvazovou 

techniku 

- popíše úlohu státu a místní 

samosprávy při ochraně 

zdraví a životů obyvatel 

- první pomoc – zlomeniny, 

zástava dechu, krvácení, 

srdeční zástava, bezvědomí, 

otravy, tepelná poškození, 

mdloby 

- poranění při hromadném 

zasažení obyvatel 

- mimořádné události (živelné 

pohromy, havárie, krizové 

situace, základní úkoly 

ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

- stavy bezprostředně 

ohrožující život 

- obvazová technika 

 

Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova       2. ročník 

Počet hodin celkem: 33 hodin 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

          Žák: 

- dovede posoudit psychické, 

estetické a sociální účinky 

pohybových činností 

- vysvětlí principy adaptace na 

tělesnou zátěž 

- popíše vliv fyzického a 

psychického zatížení na lidský 

organismus 

- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede o pohybových 

činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- vyhledá potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu 

           1. Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví, 

prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti 

obratnosti a pohyblivosti, 

technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku 

- odborné názvosloví, 

komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

- pravidla her, závodů a soutěží 

- rozhodování 

- hygiena a bezpečnost, vhodné 

oblečení – cvičební úbor a 

obutí, záchrana a dopomoc, 

zásady chování a jednání 

v různém prostředí, 

regenerace a kompenzace, 

relaxace 

- pohybové testy, měření 

výkonů 

- zdroje informací 

2 

- zvládá techniku skoku 

vysokého 

- používá základní pravidla 

atletických disciplín 

- používá základní metodické 

postupy pro získání atletických 

dovedností 

            2. Pohybové dovednosti 

            Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně 

rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační aj. jako součást 

všech tematických celků 

            Atletika  

2 

 

 

 

 

 

 

4 



- atletická abeceda 

- skok vysoký 

- vytrvalostní běh (800 m, 

1500 m) 

- běh v terénu 

- zvládá základy cvičení 

s náčiním a na nářadí (skok přes 

kozu, bednu) 

- zvládá základní cviky a 

jednoduché sestavy (kotoul 

vpřed, vzad, stoj na rukou 

s dopomocí, gymnastické 

poskoky) 

- tvoří základní gymnastické 

sestavy 

- je schopen sladit pohyb 

s hudbou 

- relaxuje při hudbě 

      Gymnastika 

- cvičení na nářadí (koza, 

švédská bedna) 

- akrobacie (kotoulové řady, 

skoky, poskoky, přemety, 

stoj na hlavě, stoj na rukou) 

- rytmická gymnastika, 

aerobik, tanec 

5 

- vyjmenuje a používá základní 

pravidla jednotlivých 

pohybových her 

- zpracovává zápisy z utkání ve 

spolupráci s učitelem 

- rozliší fair play chování od 

nesportovního jednání 

- pracuje v týmu 

- používá týmové herní činnosti 

 

 

 

 

 

      Pohybové hry 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení 

- improvizace 

- herní role a funkce (hráč v 

poli, brankář, kapitán, 

rozhodčí - časoměřič, 

zapisovatel) 

- základní pravidla 

osvojovaných sportovních 

her 

- specifika bezpečnosti a 

hygieny při sportovních 

hrách 

- volejbal:  

- odbíjení obouruč vrchem a 

spodem 

- podání 

- přihrávka, nahrávka – 

průpravná cvičení 

- hra s menším počtem  

hráčů (3-3) 

- hra 

- plážový volejbal 

7 

- pozitivně vnímá vodní prostředí 

- plave správně technicky 

plavecký způsob znak  

- zvládne startovní skok a 

obrátky u plaveckého stylu 

znak 

- využívá bazén k relaxaci 

Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- technika plaveckého způsobu 

znak 

- startovní skoky a obrátky u 

plaveckého stylu znak 

- aquaaerobik 

8 



- zvládne základní prvky 

sebeobrany 

- pozná ukazatele tělesné 

zdatnosti 

Úpoly 

- základní a přiměřená  

sebeobrana (proti škrcení, 

kopům a úderům paží) 

2 

- správně používá  stroje na 

posilování 

- posiluje podle vlastních potřeb 

(objem, síla, tvarování postavy) 

- vyrovnává posilovací cvičení 

protahováním a uvolňováním 

svalových skupin 

Kondiční posilování 

Kondiční posilování v 

bazéně 

- znalost posilovacích strojů 

- posilovací programy 

(zvyšování síly, nabírání 

svalového objemu, redukce 

váhy, tvarování svalstva) 

- kompenzační cvičení 

3 

 

Název vyučovacího předmětu: Tělesná výchova       3. ročník 

Počet hodin celkem: 33 hodin  

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

         Žák: 

- dovede posoudit psychické, 

estetické a sociální účinky 

pohybových činností 

- vysvětlí principy adaptace na 

tělesnou zátěž 

- popíše vliv fyzického a 

psychického zatížení na lidský 

organismus 

- komunikuje při pohybových 

činnostech – dodržuje smluvené 

signály a vhodně používá 

odbornou terminologii 

- dovede o pohybových 

činnostech diskutovat, 

analyzovat je a hodnotit 

- dokáže vyhledat potřebné 

informace z oblasti zdraví a 

pohybu 

         1. Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví, 

prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti 

obratnosti a pohyblivosti, 

technika a taktika, zásady 

sportovního tréninku 

- odborné názvosloví, 

komunikace 

- výstroj, výzbroj, údržba 

- pravidla her, závodů a soutěží 

- rozhodování 

- hygiena a bezpečnost, vhodné 

oblečení – cvičební úbor a 

obutí, záchrana a dopomoc, 

zásady chování a jednání 

v různém prostředí, 

regenerace a kompenzace, 

relaxace 

- pohybové testy, měření 

výkonů 

- zdroje informací 

2 

- zvládá základní techniku běhů  

- zvládá základní techniku vrhu 

koulí 

- zvládá techniku hodu granátem 

- používá základní pravidla 

atletických disciplín 

- používá základní metodické 

postupy pro získání atletických 

dovedností 

           2. Pohybové dovednosti  

           Tělesná cvičení 

-    pořadová, všestranně 

rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, 

relaxační aj. jako součást 

všech tematických celků 

      Atletika  

-    vytrvalostní běh (1500 m, 

3000 m) 

2 

 

 

 

 

 

 

4 



- běh v terénu 

- vrh koulí 

- hod granátem 

- zvládá základy cvičení na 

nářadí (sestava na hrazdě, 

sestava na kruzích) 

- je schopen sladit pohyb 

s hudbou 

- relaxuje při hudbě 

        Gymnastika 

- cvičení na nářadí (hrazda, 

kladina, kruhy) 

- rytmická gymnastika, aerobik, 

tanec 

5 

- vyjmenuje a používá základní 

pravidla jednotlivých 

pohybových her 

- zpracovává zápisy z utkání ve 

spolupráci s učitelem 

- rozliší fair play chování od 

nesportovního jednání 

- pracuje v týmu 

- používá taktické myšlení při hře 

- používá týmové herní činnosti 

- dovede rozhodovat utkání ve 

spolupráci s učitelem   

 

 

 

 

 

       Pohybové hry 

- význam sportovních her pro 

rozvoj herních dovedností, 

herního myšlení 

- improvizace 

- herní role a funkce (hráč v poli, 

brankář, kapitán, rozhodčí - 

časoměřič, zapisovatel) 

- základní pravidla osvojovaných 

sportovních her 

- specifika bezpečnosti a hygieny 

při sportovních hrách 

- fotbal:  

- vedení míče 

- zpracování míče 

- různé druhy přihrávek 

- střelba z místa, po přihrávce 

- herní činnosti jednotlivce – 

uvolňování, obsazování 

prostoru 

- herní kombinace (útočné i 

obranné) 

- základy herních systémů 

- hra 

- florbal:  

- přihrávky a přijímání míčku 

- v pohybu 

- přihrávky na hráče v pohybu 

- střelba 

- herní kombinace – útočné, 

obranné 

- herní systémy – postupný útok, 

osobní obrana 

- hra 

- házená:  

- herní činnosti jednotlivce 

driblink, přihrávky, střelba 

- uvolňování s míčem i bez míče 

- herní kombinace založené na 

přihrávce 

- hra 

7 



- netradiční pohybové hry: 

- ringo 

- lakros 

- frisbee 

- pozitivně vnímá vodní prostředí 

- plave správně technicky 

plavecký styl volný způsob 

- zvládne startovní skok a 

obrátky u plaveckého stylu 

volný způsob 

- ovládá skok do neznámé vody a 

tažení tonoucího 

- ovládá dopomoc unavenému 

plavci 

- vyjmenuje a používá základní 

pravidla vodního póla 

       Plavání 

- adaptace na vodní prostředí 

- technika plaveckého stylu volný 

způsob 

- startovní skoky a obrátky u 

plaveckého stylu volný způsob 

- vytrvalostní plavání 

- dopomoc unavenému plavci, 

záchrana tonoucího 

- vodní pólo 

8 

- zvládne základní prvky 

sebeobrany 

- pozná ukazatele tělesné 

zdatnosti 

- používá základní pádovou 

techniku 

- uvědomuje si následky 

bojových činností a jejich 

zneužití 

       Úpoly 

- pádové techniky, přetahy a 

přetlaky, zvedání a nošení 

2 

- správně používá stroje na 

posilování 

- posiluje podle vlastních potřeb 

(objem, síla, tvarování postavy) 

- vyrovnává posilovací cvičení 

protahováním a uvolňováním 

svalových skupin 

 Kondiční posilování 

 Kondiční posilování v bazéně 

- znalost posilovacích strojů 

- posilovací programy (zvyšování  

síly, nabírání svalového 

objemu, redukce váhy, 

tvarování svalstva) 

- kompenzační cvičení 

3 

- uplatňuje zásady pobytu 

v přírodě 

- fyzicky zvládá nároky 

související s pobytem v přírodě 

- chová se ekologicky 

- organizuje hry v přírodě 

 

 

       Turistika a sporty v přírodě     

        (turistický kurz) 

- orientace v terénu, práce 

s buzolou a mapou, určování 

světových stran, orientační běh 

- sportovní hry v přírodě 

(turnaje) 

- příprava turistické akce 

září 5 dní 

 
 
 
 
 
 
 



Učební osnova předmětu:  
Dějiny umění   

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 3 
 

Název předmětu: DĚJINY UMĚNÍ 

Ročník: 1. 2. 3. celkem 

Počet hodin: 0 1,5 1,5 3 

 

Počet hodin celkem: 99 

 

Obecné cíle 
 

Cílem předmětu Dějiny umění je přispět k orientaci žáků v dějinách výtvarného a užitého 

umění, která zároveň vytváří předpoklady pro tvořivou práci a rozvíjení estetického cítění 

a vkusu.  

Charakteristika učiva 
 

Obsah předmětu Dějiny umění vychází z obsahového okruhu RVP – Teorie propagace. Učivo 

je řazeno chronologicky a podle dominantních uměleckých směrů v určitém časovém období. 

Seznamuje žáky se vznikem a vývojem umění, s historickými a společenskými podmínkami 

jednotlivých vývojových etap od prehistorického období do současné doby a naznačuje 

možnosti využití těchto poznatků v aranžérské tvorbě. 

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Aplikovaná 

psychologie, cizí jazyk, Odborný výcvik 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
 

Výuka předmětu Dějiny umění směřuje k tomu, aby žáci byli schopni účastnit se aktivně 

diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. Důraz je kladen na rozvíjení 

duchovního života žáků, kladného vztahu k materiálním a duchovním hodnotám i k jejich 

tvorbě a ochraně. Žáci jsou rovněž směřováni k tomu, aby byli tolerantní k estetickému cítění 

a vkusu druhých lidí a aby získali přehled o kulturním dění v minulosti a současnosti. Výuka 

rovněž směřuje k tomu, aby žáci přistupovali s aktivní tolerancí k identitě druhých, uznávali 

tradice a hodnoty svého národa, podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové 

kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah. 

 

Pojetí výuky 
 

Výuka předmětu Dějiny umění probíhá všemi dostupnými moderními vyučovacími metodami 

a je vhodně doplněna návštěvou galerie či muzea. K základním metodám patří práce žáků 

s odbornou literaturou, obrazovými publikacemi, obrazovými soubory, DVD a CD-ROMy 

s výtvarnou a estetickou tematikou. Žáci jsou vedeni k neustálému sledování současných 

trendů a tendencí ve výtvarném umění i v aranžérské tvorbě doma i ve světě. 

 

 
 
 
 
 



Hodnocení výsledků – způsoby ověření 
 

Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáků je průběžné, jeho 

součástí je zkoušení ústní i písemné a jeho celková aktivita. Při hodnocení výsledků žáků je 

kladen důraz především na práci s využitím uměleckého díla. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 

Kompetence k učení – tzn. že absolventi by měli: 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky. 

 

Kompetence k řešení problémů – tzn. že absolventi by měli: 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve. 

 

Komunikativní kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykové správně. 

 

Personální a sociální kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – tzn. že absolventi by měli: 

- uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost 

v evropském a světovém kontextu. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – tzn. že absolventi by 

měli: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám. 

 

Matematické kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině 

i prostoru. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi –tzn. že absolventi by měli: 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet; 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a 

komunikačních technologií; 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 
 
 
 



Průřezová témata 
 

Občan v demokratické společnosti 

 

Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby pochopili význam 

materiálních a duchovních hodnot a nutnost jejich zachování, uvědomovali si svou kulturní 

identitu a byli vedeni k aktivní toleranci, to znamená k uznávání důstojnosti jiných lidí.  

 

Člověk a životní prostředí 

 

V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby se aktivně 

zajímali o ochranu umělecko-historických památek a způsob života lidí v minulosti, který se 

utvářel v závislosti na charakteru jejich pracovního, životního, kulturního a přírodního 

prostředí v různých etapách vývoje lidstva. 

 

Člověk a svět práce 

 

Součástí výuky předmětu Dějiny umění je příprava absolventa, který se díky svému 

odbornému profilu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Dějiny umění přispívají 

ke schopnostem absolventa pracovat s informacemi, tj. vyhledávat informace, vyhodnocovat 

a využívat je a na základě jejich vyhodnocení se odpovědně rozhodovat. 

 

Informační a komunikační technologie 

 

V předmětu Dějiny umění je využívání informačních a komunikačních technologií směřováno 

k jejich uplatnění při vyhledávání informací majících vztah k předmětu a k vytváření výstupů 

tematických celků, například samostatných prací, prezentací a podobně.   

 

 

Název vyučovacího předmětu:  Dějiny umění       2. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 

 
Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

         Žák: 

- používá základní pojmy a 

názvosloví – primitivní, lidové, 

profesionální a užité umění 

- vyjádří vlastními slovy pojem 

estetika 

           1.Základní pojmy a     

           názvosloví 

-    primitivní, lidové, 

profesionální, užité umění 

-    estetika 

3 

 

 

- objasní vznik umění a vlastními 

slovy popíše jeho vývoj  
           2.Vznik a vývoj umění 

- vznik a vývoj umění 
2 

- klasifikuje jednotlivé etapy dějin 

umění 

 

 

 

           3.Periodizace dějin umění 

-    periodizace dějin umění 

-    umění pravěku 

-    umění starověku 

-    umění středověku 

-    umění novověku 

6 

 

 

 

 

- orientuje se v jednotlivých 

vývojových etapách umění 

- zhodnotí význam jednotlivých 

2. Výtvarné směry a jejich  

           významní představitelé 

-    umění pravěku 

38,5 

 

 



oblastí života v pravěku, 

starověku, středověku 

- popíše historické a společenské 

podmínky dané vývojové etapy 

- jmenuje nejznámější památky 

architektury, sochařství, 

malířství a užitého umění 

- vyjmenuje a rozpozná 

nejvýznamnější památky 

jednotlivých období (od 

starověku po 19. Století) 

- vyjmenuje nejznámější autory 

jednotlivých období 

- orientuje se v jednotlivých 

výtvarných směrech 

- objasní hlavní rysy jednotlivých 

slohů 

- orientuje se v dějinách 

výtvarného umění 

-    charakterizuje životní styl dané 

doby (zvláště v českých zemích) 

- popíše a charakterizuje umělecké 

směry a slohy 19. Století 

- vyjádří vlastní prožitky z recepce 

daných uměleckých děl 

 

-    nejstarší formy výtvarného 

projevu 

-    prehistorické umění 

-    umění starověku 

-    umění starých států, vznik 

náboženství 

-    Egypt 

-    Mezopotámie 

-    Řecko 

-    Řím 

-    kultury dálného východu, 

starokřesťanské, byzantské 

umění 

-    zvláštnosti cizích kultur 

-    umění středověku 

-    období slohů – 

charakteristické znaky 

-    románský sloh 

-    gotický sloh 

-    renesanční sloh 

-    barokní sloh  

-    rokoko 

-    klasicismus, empír     

-    umění novověku 

-    umění 19. Století 

-    romantismus 

-    realismus 

-    secese 

-    směry moderního umění 

konce 19. A začátku 20. Stol 

-    symbolismus 

- impresionismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název vyučovacího předmětu:  Dějiny umění       3. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 
         Žák: 

- charakterizuje významné a 

kulturu zásadně ovlivňující 

ideologie a umělecké tendence 

20. Století. 

-    1. umění 20. století   

fauvismus, expresionismus 

-    kubismus, surrealismus 

15 

 

 

- orientuje se v dějinách užitého 

umění 

- vysvětlí rozdíl mezi výrobky 

uměleckého řemesla a 

uměleckého průmyslu 

           2. Užité umění 

- umělecké řemeslo a 

umělecký průmysl 

-  

15 

- vyzná se ve  výtvarné  

       současnosti  

 

 

           3.Výtvarná současnost 

-    abstrakce, americké vlivy   

umění středověku 

-    umění novověku 

19,5 

 

 

 



Učební osnova předmětu:  
Aranžování  

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 
 

Název předmětu: ARANŽOVÁNÍ 

Ročník: 1. 2. 3. celkem 

Počet hodin: 1,5 1 1,5 4 

 

Počet hodin celkem: 132 

 

Obecné cíle 
 

Cílem předmětu Aranžování je především poskytovat žákům ucelený soubor vědomostí, 

dovedností a návyků nezbytných pro práci aranžéra. Důraz je kladen zejména na rozvíjení 

kreativity žáků, jejich estetického cítění a osobitého projevu. Žáci získávají přehled o 

současných aranžérských technikách, výkladních skříních a materiálech užívaných při 

praktické tvorbě v oboru.  

Charakteristika učiva 
 

Obsah předmětu Aranžování vychází z obsahového okruhu RVP – Technika aranžování. 

Učivo poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti o tvorbě a úpravě výkladních skříní, 

vitrín a výstav. Seznamuje žáky s zásadami úpravy a aranžováním interiérů a exteriérů, včetně 

použití dostupných aranžérských materiálů, nářadí a pomůcek. Důraz je také kladen  

na dodržování bezpečnosti a hygieny při všech aranžérských činnostech. 

Základní tematické celky předmětu Aranžování jsou děleny do jednotlivých ročníků 

následujícím způsobem: 1. ročník – Význam práce aranžéra a jeho základní povinnosti, 

Bezpečnost práce při aranžérských pracích, Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky, 

Výkladní skříň a její technické vybavení, Tapetování a potahování ploch; 2. ročník – Barvy a 

barevné řešení interiérů a exteriérů, Zásady aranžování výkladních skříní, interiérů a výstav, 

Aranžování zboží všech sortimentních skupin; 3. ročník – Metody práce s plotterovou 

grafikou a písmem, Dekoratérství a aranžmány pro interiér a exteriér, Slohovost aranžérské 

tvorby. 

Mezipředmětové vztahy: Odborný výcvik, Písmo, Propagace, Počítačová grafika, Dějiny 

umění, Odborné kreslení 

 

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
 

Výuka předmětu Aranžování směřuje k tomu, aby žáci pracovali pečlivě a svědomitě, plnili 

zodpovědně svěřené úkoly a věnovali jim dostatečné množství času a energie. Je velmi 

důležité pokusit se přimět žáky k tomu, aby si uvědomili, že jejich kreativní tvorba je určitou 

částí umění a že ovlivňuje postoje a vkus jiných lidí. V neposlední řadě je podstatné vést žáky 

tak, aby sledovali předměty a jevy kdekoli kolem sebe, inspirovali se jimi, a získávali tak 

kreativní nápady pro svou další aranžérskou tvorbu. Žáci jsou vedeni k tomu, aby měli sami 

potřebu sledovat vývoj v tomto oboru u nás i ve světě. 

 
 
 



Pojetí výuky 
 

Výuka předmětu Aranžování probíhá zejména formou hromadného vyučování ve třídě nebo 

odborné učebně. Mezi nejpoužívanější metody patří přednáška, diskuze, demonstrace obrazů 

statických a grafické a výtvarné činnosti. Pro upevňování vědomostí se zařazují exkurze nebo 

forma skupinového či párového vyučování. Podstatnou část výuky tvoří také samostatné práce 

žáků na dané téma. 

Hodnocení výsledků – způsoby ověření 
 

Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáků probíhá průběžně, 

hodnotí se všechny praktické práce, u kterých se klade důraz na kreativní myšlenku, tvůrčí 

zpracování a čistotu provedení. Dále se zařazuje ústní i písemné zkoušení, při němž se 

prověřuje porozumění a schopnost prakticky použít nabyté vědomosti na konkrétních úkolech. 

V neposlední řadě je součástí hodnocení aktivita v hodinách, zájem o obor a komunikační a 

vyjadřovací schopnosti. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 

Kompetence k učení – tzn. že absolventi by měli: 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky; 

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

 

Kompetence k řešení problémů – tzn. že absolventi by měli: 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

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

 

Komunikativní kompetence - tzn. že absolventi by měli: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně  

a jazykově správně; 

- vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených  

i psaných a vhodně se prezentovat. 

 

Personální a sociální kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

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

- stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – tzn. že absolventi by měli: 

- uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život  

a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních; 

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

zájmu. 

 

 

 

 



Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – tzn. že absolventi by 

měli: 

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

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám; 

- vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný 

potenciál a své profesní cíle. 

 

Matematické kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

- aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině  

i prostoru; 

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

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – tzn. absolventi by měli: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 

Průřezová témata  

 
Občan v demokratické společnosti 

 

Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru 

sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku a aby se dovedli orientovat 

v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé 

účely. Žáci jsou dále vedeni k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci a 

vytvořit si názor založený na vlastním přesvědčení. 

 

Člověk a životní prostředí 

V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci v předmětu Aranžování vedeni 

k tomu, aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí v osobním i profesním jednání. Velmi důležité je také rozvíjet u žáků estetické a 

citové vnímání svého okolí a přírodního prostředí.  

 

Člověk a svět práce 

 

Součástí výuky předmětu Aranžování je příprava absolventa na aktivní pracovní život  

a vlastní kariéru, proto jsou žáci vedeni k tomu, aby se dokázali zorientovat ve světě práce, 

naučili se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se 

svými předpoklady, osobními i profesními. 

 

Informační a komunikační technologie 

 

V předmětu Výtvarná příprava je využívání informačních a komunikačních technologií 

směřováno k tomu, aby žáci dokázali vyhledávat různé informace, které mají vztah 

k předmětu, nebo k vytváření samostatných prací, úkolů, projektů a podobně. 



Název vyučovacího předmětu: Aranžování        1. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 
 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

            Žák: 

- dodržuje bezpečnost a hygienu 

práce při aranžérských 

činnostech 

- specifikuje význam práce 

aranžéra 

- objasní základní povinnosti 

aranžéra 

1. Bezpečnost a ochrana 

zdraví  při aranžérských 

pracích, hygiena práce, 

požární prevence 
- bezpečnost práce 

Význam práce aranžéra a 

jeho základní povinnosti 

-  význam práce aranžéra 

       základní povinnosti aranžéra 

4 

- používá různé druhy 

aranžérských materiálů a 

pracovních pomůcek, využívá i 

odpadového materiálu  

- vybere vhodný materiál pro 

danou práci 

- vyrábí a používá poutače, 

aranžérské pomůcky a 

dekorace 

- seřadí jednotlivé nářadí do 

skupin 

- specifikuje použití různých 

aranžérských pomůcek 

2. Aranžérské materiály, 

nářadí  

a pomůcky 

- aranžérské materiály 

- aranžérské nářadí 

- aranžérské pomůcky 

 

 

13,5 

- definuje funkce výkladní 

skříně 

- načrtne a vysvětlí druhy 

výkladních skříní 

- uspořádá kompoziční řešení 

výkladní skříně 

- rozliší souměrné a nesouměrné 

řešení výkladní skříně 

- klasifikuje a kategorizuje 

technické vybavení výkladní 

skříně 

- aplikuje základní zásady 

aranžování při tvorbě návrhu 

3. Výkladní skříň a její 

technické vybavení 

- výkladní skříň 

- kompozice ve výkladní skříni 

- technické ybavení výkladní 

skříně 

- základní zásady aranžování 

 

20 

- používá základní techniky  

přípravy a úpravy 

podkladových ploch – 

makulatura, tapetování, 

potahování různým 

materiálem, nátěry různých 

povrchů, aplikace 

samolepících fólií. 

- specifikuje druhy tapet a 

lepidel 

- rozhodne o výběru nářadí 

    4. Tapetování a potahování 

ploch 

- tapety a lepidla 

- nářadí potřebné k tapetování 

- tapetování a vyměřování ploch 

- potahování ploch 

- lepení fotografií 

12 



k tapetování 

- vyčíslí spotřebu tapety 

potřebné k tapetování daných 

ploch 

- vyjádří vlastními slovy postup 

při potahování ploch tapetou 

- vysvětlí postup při lepení 

fotografií 

 

 

Název vyučovacího předmětu: Aranžování                                          2. ročník 

Počet hodin celkem: 33 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

        Žák:  
- přiřadí jednotlivé barvy do 

daných skupin barev 

- vysvětlí princip míchání barev 

- kombinuje vhodné barvy dle 

zásad harmonie působení barev 

- porovná jednotlivé barvy dle 

psychologie působení na 

člověka 

- vybere vhodné barvy do 

interiérů 

- kritizuje svou práci a přijímá 

její kritiku 

5. Barvy a barevné řešení 

interiérů 

- druhy barev, rozdělení a míchání 

- harmonie barev 

- psychologie působení barev 

- barva a interiér  

 

6 

- aranžuje výkladní skříně, 

interiéry a výstavky za použití 

technického vybavení a 

různých aranžérských technik 

s ohledem na sortiment zboží, 

sezónu, společenskou 

příležitost 

- klasifikuje a používá zásady 

aranžování výkladní skříně 

- definuje a vytváří návrh na 

frontu výkladních skříní 

- charakterizuje pojem poutač 

- specifikuje jednotlivé druhy 

poutačů 

- vytvoří návrh poutače 

s využitím fotografie 

- definuje jednotlivé druhy 

fotografií dle způsobu použití 

- navrhne výkladní skříň, interiér  

či výstavu s využitím 

fotografie 

- vyjádří vlastními slovy postup 

při aranžování interiérů a 

6. Zásady aranžování výkladní 

skříně, interiérů a výstav 

- zásady aranžování výkladní 

skříně 

- fronta výkladních skříní 

- poutače 

- poutač s využitím fotografie 

- fotografie ve výkladní skříni, 

interiéru či na výstavě 

- aranžování interiérů a výstav 

- návrh billboardů 

 

10 



výstav 

- navrhne billboard na dané téma 

- kritizuje svou práci a přijímá 

její kritiku  

- rozdělí zboží do jednotlivých 

sortimentních skupin 

- vysvětlí zásady aranžování 

potravin, drogerie, nábytku  

a bytového textilu, drobného 

spotřebního zboží, obuvi a 

kožené galanterie a oděvů 

- aranžuje dárkový koš, kazetu  

a ozdobné dárkové balení 

zboží 

- definuje a srovná s normou 

tvorbu libreta a scénáře 

výkladní skříně 

- navrhne výkladní skříň daného 

sortimentu včetně zpracování 

libreta a scénáře 

- posuzuje a uvádí klady a 

zápory své práce 

7. Aranžování zboží všech 

sortimentních skupin 

- aranžování potravin 

- aranžování dárkových košů  

a dárkové balení zboží 

- aranžování drogistického zboží 

- aranžování nábytku a bytového 

zařízení 

- aranžování drobného 

spotřebního zboží 

- aranžování obuvi a kožené 

galanterie 

- aranžování oděvního zboží 

- libreto a scénář výkladní skříně 
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Název vyučovacího předmětu: Aranžování                                   3. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

       Žák: 

- vyjádří vlastními slovy postup 

práce s plotterovou grafikou  

a písmem 

- obsluhuje potřebné stroje  

a zařízení 

- uvádí vztah mezi volbou písma  

a sortimentní skupinou zboží 

3. Metody práce s plotterovou  

    grafikou a písmem 

- plotterová grafika 

- práce s písmem v aranžování 

- stroje a zařízení pro tvorbu 

ploterové grafiky 

8 

- zhotovuje živou i suchou vazbu 

- vykonává administrativní 

činnosti spojené s aranžováním  

a vystavováním 

- diskutuje o možnostech 

vystavování v interiéru či 

exteriéru 

- uvádí klady a zápory 

vystavování v interiéru a 

exteriéru 

- načrtne návrh aranžmá zboží 

v interiéru či exteriéru 

9. Dekoratérství a aranžmány 

pro interiér i exteriér 

- živá a suchá vazba 

- vystavování v interiéru  

- vystavování v exteriéru  

 

13,5 

- vysvětlí vlastními slovy 

slohovost v aranžérské tvorbě 
10. Slohovost aranžérské tvorby 

- sloh v aranžérské tvorbě 
20 



- provádí rozbor pojmů 

tematické, monotematické a 

sezónní aranžování 

- vytváří návrh výkladní skříně  

na značkové zboží 

- aplikuje konkrétní zásady 

tematického aranžování při 

tvorbě návrhu na dané téma 

- vytváří návrh sezónní výkladní 

skříně 

- tematické aranžování 

- monotematické aranžování 

- sezónní výkladní skříň 

 

 

- vysvětlí vlastními slovy 

způsoby použití světla, zvuku a 

pohybu  

- aplikuje konkrétní vědomosti 

při tvorbě návrhů výkladních 

skříní 

 11. Audiovizuální technologie 

-    -   světlo, zvuk a pohyb ve výkladn 

skříni, interiéru,  exteriéru 

 

 

8 

 
 

 
 
Učební osnova předmětu:  
Propagace  

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 4 
 

Název předmětu: PROPAGACE 

Ročník: 1. 2. 3. celkem 

Počet hodin: 1 1,5 1,5 4 

 

Počet hodin celkem: 115,5 

 

Obecné cíle 
 

Cílem předmětu Propagace je uceleně informovat žáky o metodice, obsahu, hlavních 

metodách a formách propagace, naučit je vytvářet propagační prostředky různou technikou 

a připravovat a realizovat jednoduché propagační akce. Důraz je kladen na rozvíjení invence 

a fantazie při samostatné tvořivosti žáků na základě sledování nejnovějších trendů v oboru u 

nás i ve světě.  

  

 

Charakteristika učiva 
 

Obsah předmětu Propagace vychází z obsahového okruhu RVP – Teorie propagace. V rámci 

učiva se žáci seznámí s designem, grafickou tvorbou a jejich významem, užitým uměním a 

jeho využitím v propagační tvorbě. Učivo žákům poskytuje vědomosti o účelném využití 

propagačních prostředků při zajišťování jednoduchých propagačních akcí. 

Základní tematické celky předmětu Propagace jsou děleny do jednotlivých ročníků 

následujícím způsobem: 1. ročník – Základní pojmy a odborná terminologie, Vývoj 

propagace, Propagační prostředky; 2. ročník – Hlavní metody a formy propagace, Propagační 

akce, Tvorba propagačních prostředků, předmětů, Přehled tiskových technik názoru; 3. ročník 



– Firemní design, jednotný vizuální styl firmy, Základní orientace v marketingových 

komunikacích, Reklama a její realizace. 

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, Aplikovaná psychologie, Aranžování, 

Písmo, Ekonomika, Odborný výcvik 

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
 

Výuka předmětu Propagace směřuje k prohlubování estetického citu a inspirace, vede je 

k přesnosti, pečlivosti, samostatnosti, důslednosti, odpovědnosti a k dobré organizaci práce, 

dále k dodržování bezpečnostních, hygienických a estetických požadavků. Důraz je kladen na 

schopnost žáků účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje. Žáci 

jsou vedeni k tomu, aby  nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 

Pojetí výuky 
 
Výuka předmětu Propagace probíhá formou frontálního vyučování s použitím originálů 

propagačních materiálů, odborné literatury, obrazových publikací, obrazových souborů, DVD 

a CD-ROMů s výtvarnou a estetickou tematikou. Vhodným doplněním jsou odborné exkurze,  

například návštěvy veletrhů. Žáci jsou vedeni ke sledování současných trendů propagace u 

nás i ve světě jak v odborném tisku, literatuře, na internetu, tak i z jiných dostupných 

materiálů. 

 

Hodnocení výsledků – způsoby ověření 
 

Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáků je průběžné, jeho 

součástí je ústní zkoušení žáků, testy osvojených vědomostí, dovedností a schopností a 

hodnocení aktivity ve výuce. U praktických prací je důraz kladen na technickou a výtvarnou 

dokonalost návrhů. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 
 

Kompetence k učení – tzn. že absolventi by měli: 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), 

pořizovat si poznámky; 

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

 

Kompetence k řešení problémů – tzn. že absolventi by měli: 

- volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné 

pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

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

 

Komunikativní kompetence - tzn. že absolventi by měli: 

- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně 

a jazykové správně; 

- účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje.  

 

Personální a sociální kompetence – tzn. že absolventi by měli: 

- přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly. 

 



Občanské kompetence a kulturní povědomí – tzn. že absolventi by měli: 

- podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen 

pozitivní vztah. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – tzn. že absolventi by 

měli: 

- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám. 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – tzn. absolventi by měli: 

- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; 

- získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet; 

- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních 

a komunikačních technologií; 

- uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů 

a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 

Průřezová témata  
 
Občan v demokratické společnosti 

 
Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se dovedli orientovat 

v mediálních obsazích, kriticky je hodnotili a optimálně využívali masová média pro své 

různé potřeby, a díky tomu byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci. 

 

Člověk a životní prostředí 

 

V rámci enviromentálního vzdělávání a výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby si osvojili 

zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, to znamená aby 

respektovali principy udržitelného rozvoje – používání odpadových materiálů. 

 

Člověk a svět práce 

 

Součástí výuky Propagace je příprava absolventa schopného se zorientovat ve světě práce 

jako celku a v hospodářské struktuře regionu, připraveného na alternativy profesního 

uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání. 

 

Informační a komunikační technologie 

 

V předmětu Propagace je využívání informační a komunikační technologie směřováno ke 

zdokonalování schopností žáků vyhledávat různé informace, pracovat s nimi a na základě 

jejich zpracování uplatnit tyto informace při vytváření samostatných prací, prezentací 

a podobně.  



Název vyučovacího předmětu: Propagace      1. ročník 

Počet hodin celkem: 33 
 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

         Žák: 

- vysvětlí rozdíl mezi pojmy 

propagace a reklama 

- popíše v základních bodech 

vývoj propagace 

- vysvětlí další odbornou 

terminologii 

           1.Základní pojmy a 

odborná terminologie 

      Vývoj propagace 

-     propagace a reklama 

-     vývoj propagace 

-     odborná terminologie 

10 

- popíše význam propagačních 

prostředků 

- klasifikuje propagační 

prostředky 

- vysvětlí úlohu propagačních 

prostředků 

- navrhuje jednoduché propagační 

prostředky 

            2.Propagační prostředky 

-    význam propagačních 

prostředků 

-    rozdělení propagačních 

prostředků – dle působení na 

smysly, dle technické 

příbuznosti, dle místa 

působení 

-    úloha propagačních 

prostředků 

-    tvorba jednoduchých 

propagačních prostředků 

23 

 

 

Název vyučovacího předmětu: Propagace                                          2. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák:  
- vysvětlí hlavní metody a formy 

propagace 

- definuje propagační akci 

- klasifikuje propagační akce 

podle různých hledisek 

- formuluje zásady přípravy 

propagační akce 

- charakterizuje pojmy libreto a 

scénář 

- navrhuje libreto a scénář 

1.Hlavní metody a formy     

propagace 

 Propagační akce 

- charakteristika propagační akce 

- dělení propagačních akcí – 

podle účelu, podle rozsahu 

- zásady přípravy propagační 

akce – libreto, scénář 

8 

-    formuluje zásady tvorby 

propagačních prostředků 

-    vysvětlí vztah mezi  pojmy okruh 

a intenzita působení 

propagačních prostředků 

-    objasní vliv psychologie na 

tvorbu propagačních prostředků 

-    navrhuje jednoduché propagační 

prostředky s využitím 

propagačního textu, propagační 

        2.Tvorba propagačních       

prostředků, předmětů 

- zásady tvorby propagačních   

prostředků 

-    okruh a intenzita působení 

propagačních prostředků 

-    vliv psychologie na tvorbu 

propagačních prostředků 

- tvorba propagačních prostředků 

- propagační text, propagační 

27 



grafiky a propagační fotografie 

-    navrhuje a zhotovuje propagační 

prostředky s ohledem na 

funkčnost, estetiku a vhodnost 

materiálu 

 

grafika, propagační fotografie 

-    přehled  tiskových technik 

-    tvorba jednoduchých 

propagačních prostředků 

 

- rozlišuje základní tiskové 

techniky 

-    objasní užití grafických technik 

v propagační práci 

          3. Přehled tiskových technik 

     -   dělení tiskových technik –       

tisk výšky, z hloubky, z plochy 

-    sítotisk 

-    další tiskové techniky – 

digitální, tampónový apod. 

12,5 

- vyhotovuje písemnosti spojené 

s provozem věcně, jazykově a 

formálně správně v souladu 

s normalizovanou úpravou 

písemností 

4. Profesní komunikace 

      -    vyhotovování obchodních    

           písemností 

2 

 

 

Název vyučovacího předmětu:   Propagace                                  3. ročník 

Počet hodin celkem: 49,5 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

     Žák: 
- charakterizuje pojmy firemní 

design a jednotný vizuální styl 

firmy 

- vysvětlí, jaké jsou druhy obalů, a 

rozlišuje jednotlivé funkce obalu 

- charakterizuje pojmy známka, 

značka, logo 

- vyjmenuje náležitosti firemního 

manuálu 

      1.Firemní design, jednotný     

vizuální styl firmy 

- firemní design 

- jednotný vizuální styl firmy 

- obal jako propagační 

       prostředek 

-     firemní známka, značka, logo 

      -     firemní manuál 

 

15 

- popíše podstatu a význam 

marketingu v propagaci 

- charakterizuje vliv propagace na 

trh 

- popíše vznik marketingu 

- popíše vzájemný vztah 

marketingu a propagace 

- charakterizuje rozbor tržní 

situace ve vztahu k propagační 

činnosti 

1.Základní orientace 

v marketingových 

komunikacích 

- podstata a význam marketingu 

v propagaci 

- vliv propagace na trh, vznik 

marketingu 

- rozbor tržní situace ve vztahu 

k propagační činnosti 

15 

- hodnotí a kritizuje vytvořené 

propagační prostředky 

- navrhuje a zhotovuje propagační 

prostředky na dané téma 

- navrhuje a realizuje propagační 

akci na dané téma 

- vhodně používá symboly 

      2.Reklama a její realizace 

- propagační prostředky 

- propagační akce 

19,5 



Učební osnova předmětu:  
Odborný výcvik  

  

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium: 45 
 

Název předmětu: ODBORNÝ VÝCVIK 

Ročník: 1. 2. 3. celkem 

Počet hodin:         14         14          15         43 

 

Počet hodin celkem: 1419 

 

Obecné cíle 
 

Cílem předmětu Odborný výcvik je vytvářet a rozvíjet estetické cítění u žáků, naučit je 

zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně i ucelené prostory 

expozic a výstav a realizovat jednoduché propagační akce. Důraz je kladen na rozvíjení 

invence a fantazie při samostatné tvořivosti žáků na základě sledování nejnovějších trendů 

v oboru u nás i ve světě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby při práci dbali na bezpečnost a ochranu 

zdraví. 

 

Charakteristika učiva 
 

Obsah předmětu Odborný výcvik vychází z obsahových okruhů RVP – Teorie propagace, 

Technika aranžování, Estetické vzdělávání a Komunikace ve službách. V rámci učiva je důraz 

kladen na design, grafickou tvorbu a jejich význam. Žáci se naučí psát písmo, konstruovat ho 

i kreslit, správně ho umisťovat v ploše, barevně ho zpracovat, a to v rozličných variantách. 

Učivo dále poskytuje žákům vědomosti o účelném využití propagačních prostředků při 

zajišťování jednoduchých propagačních akcí.  

Tematické celky předmětu Odborný výcvik jsou děleny do jednotlivých ročníků následujícím 

způsobem: 1. ročník – Používání aranžérských materiálů, nářadí a pomůcek, Tapetování a 

potahování ploch, Tvorba a výroba poutačů, aranžérských pomůcek a doplňků, Zásady 

aranžování, Používání aranžérských materiálů, pomůcek a propagačních prostředků při 

aranžování, Aranžování, Používání různých barev a ředidel, Písmo, Propagační prostředky a 

grafika, Volná tvorba žáků; 2. a 3. ročník – tematické celky v předmětu Odborný výcvik se 

shodují, jsou doplněny pouze o celek Počítačová grafika. 

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk a literatura, Aranžování, Propagace, Písmo, Odborné 

kreslení, Informační a komunikační technologie, Dějiny umění, Ekonomika, Administrativa, 

Aplikovaná psychologie  

 
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 
 

Výuka předmětu Odborný výcvik směřuje k prohlubování estetického citu a inspirace, 

vychovává žáky k přesnosti, pečlivosti, samostatnosti, důslednosti, odpovědnosti, dobré 

organizaci práce a k dodržování bezpečnostních, hygienických a estetických požadavků. 

Vyučující podporují osobitý grafický projev žáků tak, aby se zvýraznilo jeho zanícení pro 

zvolený učební obor, a kromě talentu zdůrazňují především nutnost získat cvičením určitou 

profesionální zručnost, která je nezbytná při plnění zadaných úkolů. Žáci jsou vedeni k tomu, 

aby byli schopni účastnit se aktivně diskuzí, aby formovali a obhajovali své názory a postoje a 

nepodléhali předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým. 

 



Pojetí výuky 
 

Výuka předmětu Odborný výcvik probíhá formou frontálního, skupinového, případně 

problémového vyučování s použitím originálů propagačních materiálů, odborné literatury, 

obrazových publikací, obrazových souborů, DVD a CD-ROMů s výtvarnou a estetickou 

tematikou. Vhodným doplněním jsou odborné exkurze, například návštěvy veletrhů. Žáci jsou 

vedeni ke sledování současných trendů v oboru u nás i ve světě jak v odborném tisku, 

literatuře na internetu, tak i z jiných dostupných materiálů. 

 

Hodnocení výsledků – způsoby ověření 
 

Klasifikace žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Hodnocení je průběžné a hodnoceny 

jsou všechny grafické práce žáků. Součástí hodnocení je jeho stručné zdůvodnění, a to jak 

zdůraznění kladů práce, tak upozornění na její nedostatky. U praktických prací je důraz 

kladen na technickou a výtvarnou dokonalost návrhů. 

 

Přínos předmětu k rozvoji odborné kompetence a průřezových témat 
 

Zhotovovat propagační prostředky, aranžovat a dekorovat výkladní skříně, ucelené 

prostory expozic a výstav, tzn., aby absolventi: 

- vytvářeli propagační prostředky různého charakteru;  

- ovládali základní techniky aranžérských prací; 

- zpracovali propagační úkol na dané téma – libreto, scénář, návrh, maketa a realizace; 

   -     navrhovali, realizovali a propagačně zajišťovali propagační akce menšího rozsahu; 

   -     upravovali a aranžovali výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na 

         sortiment zboží, sezóny, společenskou příležitost; 

- zhotovovali cenovky, popisky a grafické informace k vystaveným exponátům; 

- aranžovali dárkový koš a kazetu, zvládali techniku živé i suché vazby, ozdobné dárkové 

balení zboží; 

   -     využívali v aranžérské praxi poznatky z dějin výtvarného a lidového umění. 

 

Vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v oblasti propagace a aranžování, tzn. aby 

absolventi:               

- dodržovali a uplatňovali zásady obchodního jednání a zásady podnikatelské etiky při 

jednání s obchodními partnery a spolupracovníky; 

- vedli záznamovou daňovou povinnost provozní jednotky, prováděli výpočty v oblasti 

mezd, sociálního a zdravotního pojištění; 

- spolupracovali s organizacemi poskytující služby firmě (s peněžními ústavy, 

pojišťovnami, dopravci, poštami, telekomunikacemi) a vyhotovovali písemnosti s tímto 

související; 

- vykonávali administrativní činnosti spojené s aranžováním a vystavováním exponátů; 

- kalkulovali spotřebu aranžérského materiálu a realizovaných prací; 

- orientovali se v sortimentu zboží na současném trhu, dodržovali zásady hygieny a 

ochrany zboží; 

- orientovali se v ekonomicko-právním zabezpečení podnikatelské činnosti a 

administrativě s ní související. 

  

 

 

 



   Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn., aby absolventi: 

- chápali 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; 

- znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence; 

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, 

displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni 

zajistit odstranění závad a možných rizik; 

- znali systém péče o zraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky 

na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví 

v souvislosti s vykonáváním práce); 

- byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém 

onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.  

 

 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolventi: 

- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména       

podniku; 

- dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti; 

- dbáli na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana). 

       

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn., aby          

absolventi; 

-  znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské       

ohodnocení;  

- zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžné 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; 

- efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

- nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a 

s ohledem na životní prostředí. 

                 

 
Průřezová témata  

 
Občan v demokratické společnosti 

 

Při výchově k demokratickému občanství jsou žáci vedeni k tomu, aby se dovedli orientovat 

v mediálních obsazích, kriticky je hodnotili a optimálně využívali masová média pro své 

různé potřeby, aby tak byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci. Žáci jsou vedeni 

k tomu, aby dovedli vyhledávat informace, tyto dovedli kriticky hodnotit a efektivně využívat 

ve svých návrzích. 

 

Člověk a životní prostředí 

 

V rámci environmentálního vzdělávání a výchovy jsou v předmětu Odborný výcvik žáci 

vedeni k tomu, aby si osvojili zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své 



zdraví, to znamená, aby respektovali principy udržitelného rozvoje, například při používání 

odpadového materiálu.  

 

Člověk a svět práce 

 

V rámci výuky předmětu Odborný výcvik jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomovali 

zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělávání a celoživotního učení pro život, aby byli 

motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře. Žáci se učí vyhledávat a 

posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich 

základní představu.  

 

Informační a komunikační technologie 

 

V předmětu Odborný výcvik je využívání informační a komunikační technologie směřováno 

ke zdokonalování schopností žáků vyhledávat různé informace, pracovat s nimi a na základě 

jejich zpracování uplatnit tyto informace při vytváření samostatných prací, prezentací 

a podobně.  

 

Název vyučovacího předmětu: Odborný výcvik                                                      1. ročník 

Počet hodin celkem: 462 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vyjmenuje základní hygienické 

předpisy 

- uvede příklady bezpečnostních 

rizik, případně nejčastější 

příčiny úrazů a způsoby jejich 

prevence 

- poskytuje první pomoc při úrazu 

na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě 

pracovního úrazu 

 1. Úvod 

- proškolení BOZP pro dané téma,        

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- základní hygienické předpisy 

- organizační uspořádaní 

pracoviště 

- seznámení žáků s obsahem a 

vazbou odborného výcviku na 

ostatní vyučovací předměty 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, pracovněprávní 

problematika 

- bezpečnost technických zařízení 

6 

- vyjmenuje aranžérské materiály 

a používá je 

- při praktickém nácviku používá 

aranžérské nářadí 

-     pracuje s aranžérskými 

pomůckami 

 

2. Používání aranžérských 

materiálů, nářadí a pomůcek  

-  proškolení BOZP pro dané téma,                

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

-  druhy aranžérských materiálů, 

jejich použití       

-  praktický nácvik použití 

aranžérského nářadí 

-  využívání aranžérských 

pomůcek 

18 

- připravuje materiál a pomůcky 

pro tapetování 
3. Tapetování a potahování 

ploch 

35 



- správně postupuje při tapetování 

výkladní skříně, rovných a 

profilových, dekoračních prvků  

 

 - proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

 - příprava materiálů a pomůcek 

 - strhávání starých tapet, 

makulatura 

 - příprava tapetového materiálů 

 - pracovní postup při tapetování 

výkladní skříně, rovných a 

profilových ploch, dekoračních 

prvků 

- zvětšuje návrhy 

- zhotovuje jednoduché poutače 

- vyrábí aranžérské pomůcky, 

prvky, doplňky 

 

    4. Tvorba a výroba poutačů, 

aranžérských pomůcek a 

doplňků 

-  proškolení BOZP pro dané téma,                

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

-  zvětšování návrhů 

-  zhotovení jednoduchých poutačů 

    jejich využití 

-  výroba aranžérských pomůcek, 

   prvků, doplňků     

55 

- dodržuje zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- vytváří výtvarný návrh 

- dodržuje zásady úpravy zboží 

pro aranžování 

- umístí poutače a dekorační 

prvky v prostoru v návaznosti 

na vystavované zboží či 

nabídku zboží  

 

     5. Zásady aranžování 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 

- povinnosti aranžéra 

- vytvoření výtvarného návrhu 

- zásady úpravy zboží pro 

aranžování 

- umístění poutače a dekoračních 

prvků v prostoru v návaznosti na 

vystavované zboží či nabídku 

služeb 

30 

- používá jednotlivé aranžérské 

pomůcky 

- uplatňuje dekorační doplňky a 

aranžérské prvky 

- používá propagační prostředky  

 

 

 

 

 

6. Používání aranžérských 

materiálů, pomůcek a 

propagačních prostředků při 

aranžování 

- sestavování jednotlivých 

aranžérských pomůcek 

- uplatnění dekoračních doplňků      

a aranžérských prvků 

- používání propagačních 

prostředků           

24 

- připravuje výkladní skříně a 

upravuje zboží k aranžování 

- vytváří pracovní postup při 

aranžování prostoru ve výkladní 

skříni 

        7. Aranžování výkladní skříně 

- příprava výkladní skříně a zboží 

k aranžování 

- pracovní postup při aranžování 

prostoruve výkladní skříni 

28 

- využívá barev a barevného 

souladu při aranžování 
     8. Aranžování 

- využití barev a barevného 
22 



- připravuje a klade tvrdé zboží 

při aranžování 

- vytváří závěsné skupiny zboží 

- navrhuje prostorové řešení 

 

 

souladu při aranžování 

- příprava a kladení tvrdého 

kusového zboží 

- vytvoření závěsných skupin 

zboží  

- prostorové řešení 

- dodržuje bezpečnostní a 

hygienická opatření 

- rozlišuje druhy barev, jejich 

přípravu  a míchání 

- specifikuje výběr vhodných 

štětců a pomůcek 

- provádí natírání ploch různými 

barvami 

- vytváří nátěry různých 

materiálů, využívá správnou 

techniku nátěrů, udržuje 

pomůcky  

- rozkresluje výtvarné návrhy, 

zhotovuje a používá šablony 

     9. Používaní různých barev a 

ředidel 

- dodržování bezpečnostních a 

hygienických opatření 

- druhy barev, jejich příprava a 

míchání 

- výběr vhodných štětců a 

pomůcek 

- natírání ploch různými barvami 

- nátěry různých materiálů, 

technika nátěrů, údržba pomůcek 

- rozkreslení výtvarných návrhů, 

zhotovení a použití šablon 

54 

 

 

 

 

- rozčleňuje psací potřeby a 

materiály, jejich použití 

- píše základní tahy psaného 

písma  švihového 

- vytváří základní formy 

konstruovaného písma 

- píše cenovky, texty, 

transparenty 

- konstruuje písmo, aplikuje 

podpěrky při psaní  

    10. Písmo 

- výběr psacích potřeb a materiálů, 

jejich použití 

- základní tahy psaného písma 

švihového 

- základní formy písma 

konstruovaného 

- psaní cenovek, textů, 

transparentů 

- konstrukce písma, podpěrky při 

psaní       

85 

- vytváří propagační prostředky 

s použitím kresby 

- navrhuje leták, plakát, prospekt, 

katalog   

11. Propagační prostředky a 

grafika, propagační akce 

- propagační prostředek 

s použitím kresby 

- leták, plakát, prospekt, katalog,  

návrh 

42 

 

 

 

- vysvětlí význam informací a 

komunikace pro podnikání 

v oboru 

  12. Profesní komunikace 
- význam informací a komunikace 

pro podnikání v oboru 

- využití techniky v komunikaci 

13 

- zvětšuje pomocí sítě 

- kreslí podle modelů 

 

 13. Volná tvorba žáků 

- zvětšování podle sítě 

- kresba podle modelů 

50 

 

 

Název vyučovacího předmětu: Odborný výcvik                                                2. ročník 

Počet hodin celkem: 462 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 



           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, případně nejčastější příčiny 

úrazů a způsoby jejich prevence 

- poskytne první pomoc při úrazu 

na pracovišti 

- uvede povinnosti pracovníka 

i zaměstnavatele v případě  

pracovního úrazu 

          1. Úvod 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- organizační uspořádání 

pracoviště 

- seznámení žáků s obsahem a 

vazbou odborného výcviku na 

ostatní vyučovací předměty 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 

 

6 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- pracuje s aranžérskými 

pomůckami 

2.Používání aranžérských                     

materiálů, nářadí a 

pomůcek 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- využívání aranžérských 

pomůcek 

  12 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- aplikuje pracovní postup při 

tapetování a tapetuje výkladní 

skříně 

- lepí fotografie 

- správně postupuje při 

potahování ploch a rámů 

papírem 

 

     3. Tapetování a potahování 

ploch 

      -    proškolení BOZP pro dané      

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

 pracovní postup při     

tapetování      výkladní skříně, 

rovných a profilových ploch   

dekoračních prvků                                                

-     lepení fotografií 

-     potahování ploch a rámů      

      papírem 

36 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- zvětšuje návrhy 

- zhotovuje jednoduché poutače 

- vytváří aranžérské pomůcky, 

prvky doplňky 

- vytváří plošné a poloplastické, 

plastické a prostorové poutače 

 

  4. Tvorba a výroba poutačů, 

aranžérských pomůcek a 

doplňků 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce        

- zvětšování návrhů 

- zhotovování jednoduchých 

poutačů a jejich využití 

- výroba aranžérských pomůcek, 

prvků, doplňků 

- výroba plošných, 

poloplastických, plastických a 

prostorových poutačů 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- načrtne výtvarný návrh 

- umístí poutač a dekorační prvky 

v prostoru v návaznosti na 

vystavované zboží či nabídku 

služeb 

- uplatňuje sestavování zboží 

podle příbuznosti, 

charakteristických vlastností a 

použití      

 

 

 

 

   5.  Zásady aranžování 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci 

- povinnosti aranžéra 

- vytvoření výtvarného návrhu 

- zásady úpravy zboží pro 

aranžování 

- umístění poutače a 

dekoračních prvků v prostoru 

v návaznosti na vystavované  

zboží či nabídku služeb  

- sestavování zboží podle 

příbuznosti, charakteristických 

vlastností a použití 

30 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- sestavuje jednotlivé aranžérské 

pomůcek 

- používá dekorační doplňky 

a aranžérské prvky 

- používá propagační prostředky 

6.Používání aranžérských 

materiálů, pomůcek a 

propagačních prostředků při 

aranžování 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, připravené, pomocné a 

úklidové práce 

- sestavování jednotlivých 

aranžérských pomůcek 

- uplatnění dekoračních doplňků 

a aranžérských prvků 

- používání propagačních 

prostředků 

24 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- dodržuje zásady aranžování 

vitrín, pódií 

- vytvoří řešení mělkých 

výkladních skříní 

- doplňuje a vyměňuje jednotlivé 

kusy zboží 

 

 

 7. Aranžování výkladní       

skříně 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- zásady aranžování vitrín, pódií 

- řešení mělkých výkladních 

skříní 

- doplňování a výměna 

jednotlivých kusů zboží 

 

 

 

18 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární 

prevence 

- využívá barev a barevného 

souladu při aranžování 

- klade tvrdé kusového zboží při 

 8. Aranžování 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- využití barev a barevného 

souladu při aranžování 

- příprava a kladení tvrdého               

50 



aranžování 

- vytváří závěsové skupiny zboží 

při prostorovém řešení 

- aplikuje řasení textilu 

- dodržuje zásady zpracování 

metrového textilu 

 

kusového zboží 

- vytváření závěsových skupin 

zboží  

- prostorové řešení  

- řasení textilu 

- zásady zpracování metrového                         

textilu 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- provádí nátěr ploch různými          

barvami 

- vytváří nátěry různých 

materiálů, využívá správnou 

techniku nátěrů, udržuje 

pomůcky 

- rozkresluje výtvarné návrhy, 

zhotovuje a používá šablony 

  9. Používání různých barev a 

ředidel 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- natírání ploch různými 

barvami 

- nátěry různých materiálů, 

technika nátěrů, údržba 

pomůcek 

- rozkreslení výtvarných návrhů, 

zhotovení a použití šablon 

36 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vytváří základní tahy a formy 

psaného písma 

- vytváří základní formy  

            konstruovaného písma 

- píše cenovky, texty, 

transparenty 

- konstruuje písmo, aplikuje  

podpěrky při psaní 

- zhotovuje plošné a plastické 

písmo 

- vybírá písmo při propagování 

            různého zboží a služeb 

- kombinuje písmo a grafiku 

 

10. Písmo 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- základní tahy a formy 

psaného písma 

- základní formy 

konstruovaného písma 

- psaní cenovek, textů, 

transparentů 

- konstrukce písma, podpěrky 

při psaní 

- zhotovování plošného a 

plastického písma 

- volba písma při propagování 

různého zboží a služeb 

- spojení písma a grafiky 

80 

 

 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- aplikuje propagační prostředek 

s použitím kresby 

- zhotovuje leták, plakát, 

prospekt, návrh katalogu 

 

11.  Propagační prostředky 

a grafika, propagační akce 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- propagační prostředek 

s použitím kresby 

- leták, plakát, prospekt, 

katalog – návrh 

30 

- vhodně uplatňuje prostředky     

verbální i neverbální komunikace 
  12. Profesní komunikace 

-  verbální a neverbální 

komunikace 

10 



- dodržuje ustanovení týkající se  

- bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- aplikuje zvětšování podle sítě 

- načrtne kresbu podle modelů 

 

         13. Volná tvorba žáků 
- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- zvětšování podle sítě 

- kresba podle modelů 

35 

 

- dodržuje ustanovení týkající se  

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- provádí sazbu písma a jeho 

úpravu 

- navrhuje typy písma a 

zpracovává je 

- navrhuje vizitku, oznámení, 

gratulace, visačky, novoroční 

- blahopřání apod. 

14. Počítačová grafika 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- sazba písma a jeho úprava 

- tvorba prvků a jejich 

zpracování 

- vizitka, oznámení, gratulace, 

visačka, novoroční 

blahopřání apod. 

45 

 

 

Název vyučovacího předmětu: Odborný výcvik                                                3. ročník 

Počet hodin celkem: 495 

 

Výsledky vzdělávání Učivo Počet hodin 

Žák: 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

 

 

 

1.Úvod 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- organizační uspořádání 

pracoviště 

- seznámení žáků s obsahem a 

vazbou odborného výcviku na 

ostatní vyučovací předměty 

6 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- uplatňuje dekorační doplňky a 

aranžérské prvky 

- používá propagační prostředky 

používá netradiční materiály při 

aranžování 

2.Používání aranžérských         

materiálů, pomůcek a 

propagačních prostředků při 

aranžování 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- uplatnění dekoračních doplňků a 

aranžérských  prvků 

- používání propagačních 

prostředků netradiční materiály 

při aranžování 

24 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- správně postupuje při tapetování 

výkladní skříně, rovných a 

profilových ploch, dekoračních 

3.Tapetování, potahování    

ploch 

- proškolení BOZP pro dané téma,   

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- pracovní postup při tapetování 

24 



prvků 

- lepí fotografie 

- potahuje plochy a rámy papírem 

výkladní skříně, rovných a 

profilových ploch, dekoračních 

prvků 

- lepení fotografií 

- potahování ploch a rámů papírem 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vyrábí plošné, poloplastické, 

plastické a prostorové poutače 

- realizuje návrh složitějších 

poutačů pro jednotlivé 

sortimentní skupiny zboží 

- navrhuje složitější poutače, 

provádí zakázkovou výrobu pro 

interiér i exteriér 

- zhotovuje složitější poutače 

- účastní se na všech úsecích 

sériové výroby poutačů 

-   4.Tvorba a výroba poutačů, 

aranžérských pomůcek a 

doplňků 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- výroba plošných, 

poloplastických, plastických a 

prostorových poutačů 

- realizace návrhů složitějších 

poutačů pro jednotlivé 

sortimentní skupiny zboží 

- návrh na složitější poutač, 

zakázková výroba pro interiér i 

exteriér 

- zhotovování složitých poutačů; 

   účast na všech úsecích sériové      

výroby poutačů 

54 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vytváří výtvarné návrhy 

- umístí poutače a dekorační prvky 

v prostoru v návaznosti na 

vystavované zboží či nabídku 

služeb 

- sestaví zboží podle příbuznosti, 

charakteristických vlastností a 

použití 

- vybere sortiment a množství 

zboží 

 

   5.Zásady aranžování 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- vytvoření výtvarného návrhu 

- umístění poutače a dekoračních 

prvků v prostoru v návaznosti na 

vystavované zboží či nabídku 

služeb 

- sestavování zboží podle 

příbuznosti, charakteristických 

vlastností a použití 

- výběr sortimentu a množství 

zboží 

24 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- aranžuje výkladní skříně 

prodejen, instaluje poutače 

připravuje zboží a píše cenovky 

- doplňuje a vyměňuje jednotlivé 

kusy zboží 

         7.Aranžování výkladní skříně 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- aranžování výkladních skříní 

prodejen, včetně montáže 

poutačů, přípravy zboží a psaní 

cenovek 

- doplňování a výměna 

jednotlivých kusů zboží 

24 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

        8.Aranžování 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

42 



- uplatňuje řasení textilu 

- dodržuje zásady zpracování 

metrového textilu 

- vytváří závěsové skupiny zboží 

při prostorovém řešení 

- upravuje dárkové koše, kazety a 

balíčky 

- vytváří monotematické a 

sezónní aranžování 

- aranžuje květiny a přírodní 

materiálů 

- provádí výzdobu interiérů 

prodejen 

práce 

- řasení textilu 

- zásady zpracování metrového 

textilu 

- vytváření závěsových skupin 

zboží – prostorové řešení 

- úprava dárkových košů, kazet a 

balíčků 

- monotematické a sezónní 

aranžování 

- aranžování květin a přírodních 

materiálů 

- výzdoba interiérů prodejen 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- natírá plochy různými barvami 

- natírá různý materiál, používá 

různé techniky nátěrů, udržuje 

pomůcky 

- rozkreslí výtvarné návrhy, 

zhotoví a použije šablony 

- aplikuje mnohobarevné 

tupování 

9.Používání různých barev a 

ředidel 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- natírání ploch různými barvami 

- nátěry různých materiálů, 

technika nátěrů, údržba 

pomůcek 

- rozkreslení výtvarných návrhů, 

zhotovení a použití šablon 

- mnohobarevné tupování 

30 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- píše cenovky, texty, 

transparenty 

- konstruuje písmo 

- zhotovuje plošné a plastické 

písmo 

- používá písmo při propagování 

různého zboží a služeb 

- kombinuje písmo a grafiku 

- používá písmo v souvislosti se 

světelnou reklamu 

         10.Písmo 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- psaní cenovek, textů, 

transparentů 

- konstrukce písma, podpěrky při 

psaní 

- zhotovování plošného a 

plastického písma 

- volba písma při propagování 

různého zboží a služeb 

- projení písma a grafiky 

- světelná reklama a písmo 

72 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- navrhne obal na zboží – 

zpracování pro tiskárnu, plotter 

- zhotoví leták, plakát, prospekt, 

návrh katalogu  

- provádí propagační akce 

- připravuje módní přehlídky 

11.Propagační prostředky a 

grafika, propagační akce 

- proškolení BOZP pro dané 

téma, přípravné, pomocné a 

úklidové práce 

- obal na zboží – zpracování pro 

tiskárnu, plotter 

- leták, plakát, prospekt, katalog – 

návrh  

- propagační akce 

- módní přehlídky 

60 



- využívá techniku v komunikaci          12.Profesní komunikace 
využití techniky v komunikaci 

10 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- používá tiskařské techniky, 

batika, vykrývací technika 

apod. 

- paspartuje 

- vlastními slovy popíše princip 

sítotisku 

        13.Volná tvorba žáků 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- tiskařské techniky, batika, 

vykrývací technika apod. 

- paspartování sítotisk – exkurze 

ve firmě 

29 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vytváří inzerát, leták, kalendář a 

další s použitím kresby 

- vytváří návrhy – výkladní 

skříně, reklamní panely, tiskové 

propagační prostředky 

- navrhne značku, logo firmy, 

vypracuje firemní manuál 

14.Počítačová grafika 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- inzerát, leták, kalendář a další 

s použitím kresby 

- návrhy – výkladní skříně, 

reklamní panely, tiskové 

propagační prostředky 

značka, logo firmy, vypracování     

firemního manuálu 

66 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- využívá kinetických, světelných 

a zvukových efektů; 

- používá zdroje pohybu, 

manipulace s pohybem 

- využívá zdroje světelných 

efektů, manipulace se světlem 

- používá zdroje zvuku, 

manipulace se zvukem 

 

15.Využívání technického 

vybavení 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- využívání kinetických, 

světelných a zvukových efektů 

- zdroje pohybu, manipulace 

s pohybem 

- zdroje světelných efektů, 

manipulace se zvukem 

- zdroje zvuku, manipulace se 

zvukem 

18 

- dodržuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti, ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

- vyplňuje pracovní výkazy a 

cestovní příkazy 

- vyplňuje výkazy o spotřebě 

aranžérského materiálu a o 

realizované práci 

- eviduje aranžérské zboží 

- dodržuje skladovou evidenci 

aranžérského materiálu, nářadí 

a pomůcek 

- připraví exponáty k expedici, 

provádí vlastní expedici 

16.Administrativní práce 

aranžéra 

- proškolení BOZP pro dané téma, 

přípravné, pomocné a úklidové 

práce 

- vyplňování pracovních výkazů a 

cestovních příkazů 

- vyplňování výkazů o spotřebě 

aranžérského materiálu a o 

realizované práci 

- evidence aranžovaného zboží 

- skladová evidence aranžérského 

materiálu, nářadí a pomůcek 

- příprava exponátů k expedici, 

12 



- eviduje vlastní nebo zapůjčené 

exponáty 

- eviduje firmy zabývající se 

výrobou propagačních 

prostředků 

- spolupracuje se zákazníkem při 

nabídce propagace zboží 

- využívá různé formy nabídky 

zboží a služeb, zejména 

prostřednictvím internetu 

 

vlastní expedice 

- evidence vlastních nebo 

zapůjčených exponátů 

- evidence firem zabývajících se 

výrobou propagačních 

prostředků 

- spolupráce se zákazníkem při 

nabídce propagace zboží 

- různé formy nabídky zboží a 

služeb, například 

prostřednictvím internetu 
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