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1. Úvodní identifikační údaje
Název školy

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Adresa školy
Zřizovatel
Název ŠVP
Kód a název oboru
Stupeň vzdělání
Délka a formy studia
Datum platnosti
Statutární zástupce školy
Telefonní číslo
Fax
E-mailová adresa
Webová stránka

Ukrajinská 379, Litvínov, 43601
Město Litvínov, nám. Míru 11, Litvínov, 436 91
Ochrana životního prostředí
16–01–M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky – denní studium
1. 9. 2016
Mgr. Ladislav Turbák
476 111 226, 476 752 753
476 765 132
schola@humanitas.cz
www.humanitas.cz

Schválil ředitel školy Mgr. Milan Šťovíček dne 26. června 2019 s platností od 1. 9. 2019 počínaje
prvním ročníkem.
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2. Profil absolventa
2.1. Základní identifikační údaje
Název školy

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Adresa školy
Zřizovatel
Název ŠVP

Ukrajinská 379, Litvínov, 43601
Město Litvínov, nám. Míru 11, Litvínov, 436 91
Ochrana životního prostředí

Kód a název oboru
Datum platnosti

16–01–M/01 Ekologie a životní prostředí
1. 9. 2016

2.2. Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent oboru vzdělání se uplatní zejména jako pracovník veřejné správy v oblasti životního
prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných
oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické
službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání.
Uplatní se v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního
prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým
průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně
ovzduší.
Uplatní se v povoláních ekolog – pracovník ochrany přírody a krajiny, pracovník ochrany čistoty
ovzduší a referent životního prostředí státní správy, hydrolog a meteorolog.

2.3. Kompetence absolventa
2.3.1. Klíčové kompetence
U absolventa byly rozvíjeny všechny klíčové kompetence uvedené v RVP daného oboru.
Absolvent byl veden tak, aby
 uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), uměl efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; byl čtenářsky gramotný;
 s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizoval si poznámky;
 využíval ke svému učení různé informační zdroje, včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 porozuměl zadání úkolu nebo určil jádro problému, získal informace potřebné k řešení
problému, navrhnul způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnil jej, vyhodnotil a
ověřil správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
 vyjadřoval se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných a vhodně se prezentoval;
 formuloval své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně;
 účastnil se aktivně diskusí, formuloval a obhajoval své názory a postoje;
 dodržoval jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
 posuzoval reálně své fyzické a duševní možnosti,
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odhadoval důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
si ověřoval získané poznatky, kriticky zvažoval názory, postoje a jednání jiných lidí;
pracoval v týmu a podílel se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly;
aktivně se zajímal o politické a společenské dění u nás a ve světě;
chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje;
měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodoval o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, prezentoval svůj odborný
potenciál a své profesní cíle;
prováděl reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
četl a vytvářel různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.);
pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
komunikoval elektronickou poštou a využíval další prostředky online a off-line
komunikace;
získával informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet.

2.3.2. Odborné kompetence
U absolventa byly rozvíjeny všechny odborné kompetence uvedené v RVP daného oboru.
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
 posuzuje stav životního prostředí v konkrétním prostoru, zná jeho přírodní i
sociokulturní složky, přírodní vztahy a souvislosti s lidskými činnostmi;
 analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí a posuzuje je z hlediska právních
předpisů;
 rozpoznává nežádoucí a nedovolené vlivy lidské činnosti na životní prostředí a navrhuje
opatření k jejich eliminaci;
 zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti vliv na životní prostředí a sociální
dopady;
 volí vhodný způsob analýzy, odebírá a upravuje vzorky a provádí analýzy jednotlivých
složek životního prostředí;
 vyhodnocuje výsledky analýz, zpracovává získaná data, posuzuje je a navrhuje optimální
opatření;
 dodržuje hygienu a bezpečnost práce.
 kontroluje lidskou činnost v oblasti podnikatelské a komunální sféry, a v oblasti
dodržování právních předpisů, a aby ovládal základy správního řízení;
 navrhuje postupy při péči o jednotlivé chráněné části přírody;
 organizuje práce při údržbě chráněných částí přírody a veřejné zeleně;
 propaguje na veřejnosti zásady ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, zná
základní principy tvorby projektů.
 chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
 zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence;
 osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
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apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit
odstranění závad a možných rizik;
dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti;
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
efektivně hospodaří s finančními prostředky;

2.4. Způsob ukončování vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní
zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem
a příslušným prováděcím právním předpisem.
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3. Charakteristika vzdělávacího programu
3.1. Identifikační údaje
Název školy

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Adresa školy
Název ŠVP
Kód a název oboru

Ukrajinská 379, Litvínov, 43601
Ochrana životního prostředí
16–01–M/01 Ekologie a životní prostředí

Stupeň vzdělání
Délka a formy studia

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
4 roky – denní studium

3.2. Popis celkového pojetí vzdělávání
Společnou vzdělávací strategií ŠVP je:
 učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné
k učení se, prohloubit si v návaznosti na základní vzdělání poznatky o světě a dále je
rozšiřovat;
 učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky
obklopuje, vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být
schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti;
 učit se být, tj. porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s
obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným
úsudkem a osobní zodpovědností – podpora individuality jednotlivce;
 učit se žít společně, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na životě
společnosti a nalézt v ní své místo.
Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy s odborným a všeobecným vzděláváním.
Kromě výchovně vzdělávacího procesu škola podporuje rozvoj osobních zálib žáků ve sportovní
a kulturní oblasti. Plán výchovného poradce obsahuje témata s protidrogovou tematikou,
sexuální a mravní výchovou a programy na téma rasismus a xenofobie.
Teoretické vyučování využívá moderní metody výuky jako je multimediální PC, dataprojektory
a interaktivní tabule. Při výuce jednotlivých předmětů si žáci osvojují učivo ve vzájemných
souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají anglický a německý jazyk,
informační a komunikační technologie, orientují se v ekologických problémech. Výuka jazyků je
doplňována účastí žáků v mezinárodních projektech. Seznam projektů je uveden v příloze č. 1.
Metoda samostatné práce žáků je realizována v daných předmětech formou žákovských
projektů. Kromě žákovských projektů mají žáci možnost zpracovávat projekty v rámci celostátní
soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Při zpracování těchto projektů žáci využívají
informační a komunikační technologie. Součástí žákovských projektů je i obhajoba a hodnocení.
Škola tím podporuje moderní metody učení (dialog, kritické myšlení, evaluace). Projekty rozvíjí
sociálně komunikativní kompetence žáků.
Praktická výuka probíhá v odborných učebnách a je orientována na rozvoj praktických
dovedností. Kromě získávání praktických dovedností si žáci osvojují zásady BOZ. Odborné
kompetence se rozvíjejí v odborných předmětech a v činnostech odborné praxe. Celkové pojetí
výuky směřuje k větší univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě a aplikaci vzdělávacích strategií se
zřetelem k principům celoživotního učení.
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3.3. Organizace výuky
Organizace výuky vychází z přípravy žáků pro uplatnění na trhu práce.
Při výuce cizího jazyka se třída dělí na dvě skupiny. Vyučování probíhá v ozvučených učebnách
s multimediální technikou. Vyučovací předměty biologie a chemie jsou doplněny o praktická
cvičení (praktika z biologie a laboratorní chemie). Při těchto praktických cvičeních je třída
rozdělena na dvě skupiny. Závěrem praktického cvičení je vždy písemný protokol, který je
součástí hodnocení vyučovacího předmětu biologie a chemie. Praktická cvičení probíhají
v odborných učebnách.
Třída se dále rozděluje na dvě skupiny pro vyučovací předmět monitorování a ekologické
analýzy a vyučovací předmět informační a komunikační technologie. U odborných předmětů je
kladen důraz na mezipředmětové vztahy s využíváním informačních a komunikačních
technologií. Informační a komunikační technologie se běžně využívají v ostatních všeobecně
vzdělávacích předmětech. Ve všech třídách je k dispozici multimediální technika.
Teoretické vyučování je v průběhu školního roku doplňováno odbornými přednáškami.
Přednášky mohou probíhat ve školní aule s kapacitou 180 žáků. Součástí školní auly je projekční
technika.
Společenskovědní vzdělávání je doplněno o divadelní a filmová představení. Žáci navštěvují
vernisáže a výstavy, které pořádá škola pro nejširší veřejnost.
V 1. ročníku absolvují žáci tělesnou výchovu v plaveckém bazénu.
Podstatnou částí praktického vyučování je předmět odborná praxe. Cílem tohoto předmětu je
seznámení žáků s reálným pracovištěm a získání informací pro rozhodování o budoucím
uplatnění a studiu. Během školního roku mají žáci 1. ročníku 4 povinné praxe, žáci 2. ročníku
mají 3 povinné praxe, žáci 3. ročníku mají 3 povinné praxe a žáci 4. ročníku mají 1 povinnou
praxi. Praxe se provádějí formou jednodenních exkurzí, týdenních praxí v různých regionech
České republiky. Při organizaci odborné praxe škola spolupracuje s mnoha subjekty různých
resortů. Obsah jednotlivých praxí určují učitelé odborných předmětů v přípravném týdnu. Žáci
absolvují povinnou souvislou praxi ve 2. a ve 4. ročníku.

3.4. Způsob hodnocení žáků
Škola se řídí současnými trendy v hodnocení žáků:
 hodnocení žáků je komplexní, tj. týká se různých stránek žákova výkonu a osobnosti,
 hodnocení vyznívá pozitivně, tj. nehledají se pouze žákovy chyby, ale také přednosti jeho
výkonu. Chyba je považována za přirozený jev, který je vždy možné odstranit,
 hodnocení je vždy doprovázeno hodnotnou pedagogickou komunikací, tj. slovním
vysvětlením klasifikace,
 žáci jsou vedeni k sebehodnocení a hodnocení ostatních žáků,
 hodnocení není nástrojem upevňování kázně a stresování žáků.
Při hodnocení žáků každý vyučující stanoví kritéria a způsoby hodnocení (viz jednotlivé osnovy
vyučovacích předmětů).
Základem pro hodnocení žáků je platná legislativa:
 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 Vyhláška č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném
znění,
 Vyhláška č.173/2014 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních
školách maturitní zkouškou, v platném znění.
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Hlavní zásady a kritéria při hodnocení jsou zpracovány v dokumentu Organizační řád školy –
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. S tímto dokumentem jsou žáci seznamováni
na začátku školního roku svým třídním učitelem. Tento dokument je zveřejněn na webové
stránce školy.
Obecné zásady hodnocení:
 hodnocení je činnost průběžná a soustavná,
 hodnotí se pouze probrané učivo,
 do hodnocení učitel zahrnuje rovněž zájem a aktivitu žáka.

3.4.1. Hodnocení teoretického vyučování
V průběhu pololetí je žák hodnocen alespoň třemi známkami. Je-li absence žáka v daném
vyučovacím předmětu více než 30%, požádá vyučující o hodnocení v náhradním termínu. Učitel
oznamuje výsledky každé klasifikace co nejdříve. Povinností učitele je zapisovat klasifikaci do
programu Bakaláři. Písemnou zkoušku delší jak 35 minut mohou žáci konat v jednom dni pouze
jednu. K ověřování výsledků vzdělávání se užívá různých forem (tj. ústní zkoušení, písemné
zkoušení, vypracování pracovních listů v praktickém vyučování, didaktické testy apod.). Dále se
hodnotí samostatné domácí práce, referáty i aktivita žáků při vyučování. Učitelé do klasifikace
zařazují i autoevaluaci žáka.

3.4.2. Hodnocení odborné praxe
Žák je povinen absolvovat 75% všech aktivit zahrnutých do odborné praxe. Při nedodržení
tohoto procenta je žákovi zadáno písemné vypracování náhradního tématu. Výstupem každé
praxe je vždy písemný protokol, který je klasifikován.

3.4.3. Hodnocení klíčových kompetencí
Pro rozvíjení klíčových kompetencí používají učitelé vhodné metody a formy práce. Hodnocení
klíčových kompetencí má okamžitý i dlouhodobý charakter. Klíčové kompetence se hodnotí
zejména v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů, na jejichž učivu se rozvíjí. Důležitá pro
dlouhodobé hodnocení klíčových kompetencí je komunikace učitel – třídní učitel – vychovatel
– výchovný poradce.
Škola se zaměřuje zejména na hodnocení následujících klíčových kompetencí:
 Kompetence k učení (většina předmětů)
– žák využívá aktivní přístup k učení a vzdělávání,
– žák vyhledává a zpracovává informace,
– žák porozumí výkladu a pořizuje si vlastní poznámky,
– žák používá různé zdroje k učení,
– žák přijímá hodnocení od jiných lidí.
 Kompetence k řešení problému (problémové vyučování, praktická cvičení v laboratoři),
– žák porozumí zadání úkolu,
– žák získá potřebné informace a navrhne způsob řešení,
– žák zdůvodní a vyhodnotí správnost zvoleného postupu,
– žák spolupracuje při řešení problému s jinými lidmi (schopnost pracovat v týmu).
 Komunikativní kompetence (většina předmětů, aktivizující metody)
– žák formuluje myšlenky srozumitelně a souvisle,
– žák aktivně diskutuje,
– žák obhajuje své názory,
– žák dodržuje odbornou terminologii,
– žák dodržuje jazykové a stylistické normy.
Školní vzdělávací program
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Personální a sociální kompetence (sportovní kurzy, mimoškolní akce, týdenní odborné
praxe, práce třídního učitele, činnost výchovného poradce, činnost mluvčích tříd)
– žák adekvátně reaguje na hodnocení jiných lidí,
– žák přijímá kritiku,
– žák je odpovědný ke svému zdraví,
– žák je odpovědný ke svěřeným úkolům.
Občanská kompetence a kulturní povědomí (občanská nauka, dějepis, aktivizující metody)
– žák je odpovědný ve veřejném zájmu,
– žák dodržuje zákony,
– žák jedná v souladu s morálními principy,
– žák se zajímá o společenské a politické dění.
Kompetence k pracovnímu uplatnění (občanská nauka, ekonomika, odborná praxe
– žák má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce,
– žák má přehled o požadavcích zaměstnavatelů, o pracovních a platových podmínkách
– žák komunikuje se zaměstnavateli.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (většina
předmětů, protokoly odborné praxe)
– žák pracuje s osobním počítačem,
– žák zpracovává informace.

3.4.4. Začlenění průřezových témat do výuky
Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání. Jsou to výchovné a vzdělávací priority
současné české společnosti. Pomáhají doplňovat či propojovat, co si žáci během studia osvojili.
Průřezová témata jsou integrována do všech vyučovacích předmětů v různé míře. Průřezová
témata jsou uvedena v tabulkách osnov vyučovacích předmětů.
Ve školním vzdělávacím programu jsou ve všech předmětech v různé míře začleněna čtyři
průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti,
 Člověk a životní prostředí,
 Člověk a svět práce,
 Informační a komunikační technologie.
Realizace průřezových témat spočívá ve využívání vhodných metodických postupů při výuce,
organizačních forem výuky, ve využívání mezipředmětových vztahů, v zadávání žákovských
projektů, které s danou problematikou souvisí.
Způsoby realizace průřezových témat:
 propojování témat mezi jednotlivými předměty,
 zpracování protokolů z odborné praxe,
 zpracování žákovských projektů,
 sportovní kurzy,
 studijní pobyty v zahraničí,
 přednášky a odborné semináře.
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Český jazyk a literatura
Ročník

Průřezové téma

Cíl

Člověk v demokratické společnosti

Žák se orientuje v soustavě cizích jazyků.
Žák vyhledá umělecké památky
Informační a komunikační technologie Žák vyhledá příklady funkčních stylů
Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru.
Člověk a svět práce
Žák odpoví na inzerát, napíše motivační dopis a strukturovaný životopis.
Člověk a životní prostředí
Žák provede konspekt odborného textu, vytvoří osnovu a resumé.
Žák porovná způsoby tvoření slov v českém a německém jazyce.
Informační a komunikační technologie Žák porovná překlad básně s originálem.
Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru.
Člověk v demokratické společnosti
Rozbor ukázky literárního díla
Zpracování odborného výkladu na téma Odpady
Člověk a životní prostředí
Vyhledání informací z odborného textu a jejich zpětná reprodukce.
Vyhledání historických událostí
Informační a komunikační technologie
Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru.
Žák zhodnotí jazyk literárního díla
Člověk v demokratické společnosti
Napsání úvahy

1.

2.

3.

4.

Uvědomí si vliv totalitního režimu na umění.
Člověk a životní prostředí

Reprodukce odborného textu
Informační a komunikační technologie Žák přečte, zhodnotí a interpretuje jedno literární dílo dle vlastního výběru.

Anglický jazyk
Ročník

Průřezové téma
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

1.
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
2.
Informační a komunikační technologie

3.

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

4.

Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí

Cíl
Popsání charakteristické vlastnosti osoby
Vyhledání informace o vybraném ohroženém druhu a vytvoření prezentace
Popsání charakteristických vlastností domova krajiny
Přeloží text týkající se ochrany přírody, přetlumočí jej spolužákům, vyjádří svůj názor a
vyvolá na toto téma diskuzi ve třídě
Vyhledání letní brigády a napsání odpovědi
Vyhledá odbornou slovní zásobu vzhledem k určenému ekosystému a prezentuje
zjištěné poznatky třídě
Vyhledá informace o vybrané zemi a vytvoří prezentaci
Vytvoření prezentace o dané anglicky mluvící zemi a porovnání jejího zeměpisného
uspořádání a politických poměrů s poměry v ČR
Nabídnutí a zajištění dovolené pro danou skupinu
Porovnání regionálního problému v ČR a vybrané lokalitě UK.
Okomentování vybrané země a nalezení shody či rozdílu s ČR s ohledem na historické
události nebo kulturní dědictví
Vytvoření pozvánky na školní akci nebo událost
Vyhledání inzerátu na práci a vytvoření strukturovaného životopisu se žádostí o práci
Prezentování získaných znalostí svého postoje
Vytvoření a předvedení prezentace vybraných národních parků dle zadaného hlediska

Německý jazyk
Ročník
1.
2.
3.
4.

Průřezové téma

Cíl

Člověk a životní prostředí

Osvojení odborné slovní zásoby

Informační a komunikační technologie

Vyhledání a zpracování informací z internetu

Informační a komunikační technologie

Vyhledání a zpracování informací z internetu

Člověk a životní prostředí

Osvojení odborné slovní zásoby

Člověk a svět práce

Vybrat vhodný inzerát, odpovědět na něj

Informační a komunikační technologie

Vyhledání a zpracování informací z internetu

Člověk a životní prostředí

Osvojení odborné slovní zásoby

Informační a komunikační technologie

Vyhledání a zpracování informací z internetu
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Základy společenských věd
Roční
k

Průřezové téma

Cíl
Žák charakterizuje základní principy demokracie.

Občan v demokratické společnosti
1.

Žák zhodnotí základní principy demokracie a zamyslí se nad otázkou lidských práv.
Žák si uvědomí vliv historických událostí na vývoj literárního umění.

Informační a komunikační
technologie
Člověk a životní prostředí

Žák vyhledá literární památky z období renesance a humanismu.
Žák je seznámen s rozvojem oboru ochrana přírody na pozadí historického vývoje.
porozumění sobě samému i druhým lidem

2.

Občan v demokratické společnosti

chápat společnost jako dynamický, proměňující se celek
Žák se dokáže orientovat v politickém systému a uvědomí si nebezpečí totalitních
ideologií.
Žák porozumí dějinnému vývoji, který formoval současnou podobu světa.

Informační a komunikační
technologie
3.

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Žák se umí orientovat v nabídce informačních, poradenských a zprostředkovatelských
služeb, umí vyhledávat a posuzovat potřebné údaje.
Žák umí vyhledávat a pracovat s příslušnými právními předpisy.
Žák charakterizuje základní principy demokracie, umí se orientovat v mediálních obsazích,
kriticky je hodnotit a optimálně využívat masová média pro své různé potřeby.
Žák se umí orientovat v nabídce informačních, poradenských a zprostředkovatelských
služeb, umí vyhledávat a posuzovat potřebné údaje.
Žák umí vyhledávat a pracovat s příslušnými právními předpisy.
Napsání úvahy.

Občan v demokratické společnosti
4.
Informační a komunikační
technologie

Žák umí vyhledat potřebné informace, umí je kriticky posoudit, je schopen diskutovat o
citlivých nebo kontroverzních otázkách.
Rozvíjet schopnost morálního úsudku, učit se dělat kompromisy, být tolerantní,
ohleduplný.
Žák umí vyhledat potřebné informace, umí je kriticky posoudit, je schopen diskutovat o
citlivých nebo kontroverzních otázkách.

Matematika
Ročník

Průřezové téma

Cíl
Osvojení zásad zdravého životního stylu

1.

2.

3.

4.

Člověk a životní prostředí

Rozvíjení generalizace a konkretizace
Pochopení vlivu kosmického výzkumu na ŽP

Občan demokratické společnosti

Aktivní poznávání okolního prostředí

Informační a komunikační technologie

Vyhledání, zpracování a prezentace dat statistických zdrojů

Občan demokratické společnosti

Aktivní poznávání okolního prostředí

Člověk a životní prostředí

Porozumění souvislosti mezi populací a ŽP

Občan demokratické společnosti

Aktivní poznávání okolního prostředí

Člověk a svět práce

Vyhledání, zpracování a prezentace dat statistických zdrojů

Člověk a životní prostředí

Aktivní poznávání okolního prostředí

Člověk a životní prostředí

Aplikování teoretických poznatků
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Ročník

Průřezové téma

Člověk a životní prostředí

Fyzika

Cíl
Žák vyvozuje funkční závislosti na základě tabulky a z grafu vyčte jejich vlastnosti
Žák provádí základní úpravy vzorců a vyjadřuje neznámou z nich.
Žák porozumí podstatě pojmů jako jsou výhřevnost paliv a porovnat jejich vlastnosti.
Žák chápe negativní vliv hluku na sluch a zdraví člověka. Umí si to dát do spojitosti s ochranou
životního prostředí
Žák chápe důležitost informací, získávaných zrakovými vjemy světla.
Žák se orientuje v problematice vnímání času, prostoru, hmotnosti a energie ve vztahu k vývoji
vesmíru.

1.

Ročník
1.

Žák se orientuje v základních charakteristikách, kladech a záporech jednotlivých druhů výroby
el. Energie. Umí se zorientovat v základních energetických trendech.
Žák rozlišuje základní zlomové momenty ve vývoji názorů na Sluneční soustavu.
Občan demokratické společnosti
Žák rozumí podstatě vlivu názorů člověka na vesmír na myšlení lidské společnosti.
Žák rozumí roli těžiště v pohybu člověka, ve sportu, v technice.
Žák chápe podstatu kvantových jevů a souvisejících pojmů (kvantování, spin atd.)
Žák rozumí struktuře kovů. Vysvětlí podstatu elektrolýzy a jejího využití v praxi.
Člověk a svět práce
Žák určuje pomocí periodické tabulky prvků některé základní vlastnosti molekul.
Žák vnímá význam technického využití optických jevů v praxi.
Žák rozumí vnitřní stavbě látky i podstatě fázových přeměn.

Průřezové téma
Člověk v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

2.

Člověk v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

3.

Člověk v demokratické společnosti

4.

Člověk v demokratické společnosti

Tělesná výchova

Cíl

Zvyšování tělesné zdatnosti
Nacvičit poskytnutí první pomoci tonoucímu.
Seznámit se se zásadami poskytování první pomoci.
Vliv aktivit a prostředí na lidské zdraví.
Zvyšování tělesné zdatnosti.
Uvědomit si nutnost pravidelné gymnastiky pro správné držení těla.
Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu.
Uvědomit si nutnost ochrany krajiny
Pohybové činnosti s hudebním a rytmickým doprovodem.
Zvyšování tělesné zdatnosti.
Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu.
Seznámení se s historií a prostředím Vysokých Tater.
Získat vodácké dovednosti.
Uvědomit si důležitost spolupráce v kolektivu.
Pohybové činnosti s hudebním a rytmickým doprovodem.
Zvyšování tělesné zdatnosti.

Biologie
Ročník

1.

Průřezové téma

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí

2.
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
3.

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Občan v demokratické společnosti

4.

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
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Cíl
Propojení teorie s praxí - hledat vhodné příklady teoretických znalostí v praxi
Ucelený popis dané lokality - rostlin, živočichů, biotické, abiotické faktory
Využití bioindikátorů v ŽP
Poznávání vlivu abiotických a biotických faktor na rostliny
Využití IT k vypracování seminární práce
Sledování stavby organismů a její změny v závislosti na prostředí
Vést k poznávání vlivu abiotických a biotických faktorů na organismy
Charakteristika skupiny organismů vytvořením prezentace, čemuž předchází práce s
odbornou literaturou
Posouzení negativních abiotických faktorů na jednotlivé soustavy
Posouzení negativních a pozitivních jevů na matku v době těhotenství
Sledování environmentálních problémů a dopadů na člověka
Sledování nových poznatků v odborných časopisech a literatuře
Vést k zodpovědnému chování v plánování rodičovství
Zodpovědné chování ve společnosti při haváriích, nehodách,…
Zodpovědné chování při onemocnění - k sobě i druhým - očkovaní, přenos infekcí,…
Sledování nových poznatků v odborných časopisech
Tvorba rodokmenu - získávání informací
Sledování environmentálních problémů a dopadů na populaci
Uvědomění si dopadů geneticky modifikovaných organismů na populaci
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Chemie
Ročník
1.
2.

4.

Průřezové téma

Cíl

Člověk a životní prostředí

Znalost vlivu vybraných prvků a sloučenin na zdraví a životní prostředí.

Občan v demokratické společnosti

Zodpovědné chování ve společnosti při haváriích a nehodách

Člověk a životní prostředí

Znalost vlivu organických látek na zdraví a životní prostředí.

Člověk a životní prostředí

Znalost vlivu polymerních látek na životní prostředí, recyklace odpadů, rezistence
polymerů v ŽP.

Geologie
Ročník

1.

Průřezové téma

Cíl

Člověk a životní prostředí

Využívání geologických map

Informační a komunikační technologie

Využívání programu pro tvorbu prezentací

Člověk a životní prostředí

Aplikace názvosloví v praxi

Člověk a životní prostředí

Pochopit vzájemný vztah mezi geologickým podložím a půdními charakteristikami

Geografie
Ročník

Průřezové téma

Cíl
Sledování nejnovějších poznatků o vesmíru.

Informační a komunikační technologie
1

Člověk a životní prostředí

Využívání mapových serverů a GPS.
Člověk a životní prostředí
Pochopení významu jednotlivých složek fyzickogeografické sféry a jejich vzájemného
působení
Pochopení významu jednotlivých složek fyzickogeografické sféry a jejich vzájemného
působení

Občan v demokratické společnosti

Odpovědné a aktivní občanství v demokratické společnosti
Vytvoření systému poznatků všeobecného a odborného charakteru o zemích a
regionech.

Informační a komunikační technologie

Pochopení globálních témat sociální a hospodářské geografie.

2

Pochopení polohy a postavení České republiky v rámci Evropy a v rámci
nadnárodních společností.
Pochopení globálních témat sociální a hospodářské geografie.
Člověk a životní prostředí

Pochopení polohy a postavení České republiky v rámci Evropy a v rámci
nadnárodních společností.

Ekologie
Ročník

Průřezové téma

Cíl
Porozumění základním ekologickým pojmům

2.

Člověk a životní prostředí

Chápe vliv abiotických faktorů na organismy
Pochopení souvislostí mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy
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Informační a komunikační technologie
Ročník

Průřezové téma

Cíl
Historický vývoj, význam ITC pro svět
Vážit si materiálních a duchovních hodno.
Dodržovat bezpečnost, duševní a fyzickou hygienu
Aktivně chránit osobní údaje.

Občan v demokratické společnosti

Chovat se dle pravidel etiky, být zodpovědný.
Čtení map (2D,3D), umět se orientovat v prostoru.
Vážit si materiálních a duchovních hodnot.

1.

Vliv internetu na skupiny lidí; patologické jevy.
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí

Šetřit energie a pracovní prostředky (spotřební zboží).
Písemně se prezentovat při vstupu na trh práce.

Člověk a svět práce

Umět se orientovat na trhu práce.

Člověk a životní prostředí
2.

Vyhodnocovat relevanci a význam hledané informace.
Recyklovat, třídit a správně likvidovat odpady

Aktivně poznávat okolní prostředí.
Vývoj počítačové grafiky a umění.
Vážit si materiálních a duchovních hodnot.
Porozumění graficky ztvárněným informacím.

Občan v demokratické společnosti

Smysl a možnosti třídění dat, efektivita práce.
Občan v demokratické společnosti

Reklama a její vliv na životní styl.

Informační a komunikační technologie

Vážit si materiálních a duchovních hodnot.
Umět prezentovat své názory.

3.
Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Algoritmizace v běžném životě.
Použití a smysl odborného programového vybavení.
Klady a zápory globalizace.
Chovat se dle pravidel etiky, být zodpovědný a tolerantní.
Vážit si materiálních a duchovních hodnot.
Právo občana na soukromí.
Digitální technika - zvýšení efektivity práce.
Objektivita videozáznamů, triky, montáže.

Ekonomie
Ročník

Průřezové téma

Cíl
chápe vztah mezi jednotlivými ekonomickými pojmy

Člověk a svět práce

porozumí pravidlům nakládání s finančními produkty

3.

aplikace základních postupů a norem v praxi

Člověk v demokratické společnosti

umí rozeznat základní praktiky obchodníků
aplikace základů podnikového hospodaření

4.

aplikovat základy právního vědomí

člověk v demokratické společnosti

porozumí významu daní a rozlišuje jejich typy
orientace v ekonomické souvislosti na národní i nadnárodní úrovni

Monitorování a ekologické analýzy
Ročník
4.

Průřezové téma
Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program
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Ochrana a tvorba životního prostředí
Ročník

Průřezové téma
Občan v demokratické společnosti

2.

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Cíl
Uvědomění si historického vývoje člověka ve vztahu k rozvoji ochrany přírody
Využívání programu pro tvorbu prezentací.
Využití internetu pro vyhledávání dat.
Uplatňování zákonů a vyhlášek týkající se ochrany přírody při řešení problémů v
druhové ochraně
Využívaní internetu k vyhledávání informací
Využívání programu pro tvorbu prezentací
Pochopení významu zeleně v krajině z hlediska složek životního prostředí
Pochopení vlivu typu rozmnožování rostlin
na šíření invazních druhů rostlin

3.

Člověk a životní prostředí

Pochopení vlivu sídel na složky ŽP
Sledování environmentálních problémů z hlediska udržitelného rozvoje
Aplikace horizontálních a vertikálních zákonů a ochranu životního prostředí v
praxi

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

4.

Člověk a životní prostředí

Pochopení významu aktivního pohybu na zdraví člověka
Rozvoj aplikace ústavy v praxi
Schopnost vytvářet praktické dokumenty podle správního řádu
Využití internetu pro vyhledávání dat
Uvědomění si vztahů mezi ekologií a ochranou přírody a jejich praktická aplikace
a uvědomění si významu biodiverzity v krajině
Pochopení specifického postavení vody v prostředí, vlivu člověka na vodní
ekosystémy a řešení problémů s tím spojených
Najít způsoby řešení environmentálních problémů v ochraně půdy a v
zemědělství
Najít způsoby řešení environmentálních problémů ochrany lesa

Odpadové hospodářství
Ročník

Průřezové téma
Člověk a svět práce

Znalost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky

Informační a komunikační technologie

Využití IT k vypracování seminární práce
Získávání informací o problematice vybraného
druhu odpadu
Aplikace řešení udržitelnosti rozvoje a environmentálních problémů s využitím
oficiálních informačních zdrojů
Uvědomění si souvislostí mezi jednotlivými environmentálními obory
(souvislosti preventivní, technologické, právní ad.)
Aplikace právních předpisů v praxi a řešení
environmentálních problémů
Aplikace řešení environmentálních problémů

3.
Člověk a životní prostředí

4.

Cíl

Člověk a životní prostředí
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Hygiena a toxikologie
Ročník

Průřezové téma

Člověk a životní prostředí

4.
Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Cíl
Poznání vlivu chemikálií na složky životního prostředí a na lidské zdraví
Pochopení abiotických podmínek života, vztahů člověka a prostředí a vlivu
faktorů prostředí na lidské zdraví, ohrožování složek ŽP, poznání nástrojů řešení
environmentálních problémů a užívání zásad udržitelného rozvoje
Pochopení vztahů člověka a prostředí a vlivu faktorů
prostředí na lidské zdraví, znalost a dodržování principů a nástrojů trvalé
udržitelnosti k řešení environmentálních problémů
Poznat ohrožení ŽP chemickými látkami a vliv chemikálií na zdraví člověka
Odpovědnost k budoucím generacím a pochopení
právních základů ochrany prostředí
Získat znalosti profesního uplatnění v oboru v regionu
i mimo region, znát práva a povinnosti v ochraně zdraví a bezpečnosti práce
Pochopit práva a povinnosti při ochraně zdraví a
bezpečnosti práce

Rekultivace
Ročník

3.

Průřezové téma

Člověk a životní prostředí

Cíl
Na základě získaných vědomostí chápe ekologický a ekonomický význam půdy
Osvojení základních metodik při monitoringu půdy
Získání potřebných vědomostí k udržitelnému způsobu hospodaření na
zemědělsky využívaných půdách a na půdách deficitních
Chápání souvislostí mezi různými vlivy v prostředí s lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy

3.4.5. Sebehodnocení žáků
Autoevaluace žáka se uskutečňuje při hodnocení žákovských projektů v odborných i všeobecně
vzdělávacích předmětech.

3.5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných v platném znění.
U všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je v kartě žáka poznámku o charakteru
jejich potřeb a doporučení učitelům, jak zohlednit jejich potřeby při vyučování.
Na naší škole se nejvíce jedná o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU). Žáky
se specifickými vývojovými poruchami učení monitoruje výchovná poradkyně školy, která
informuje učitele o individuálních potřebách žáka a vhodných postupech vzdělávání na základě
spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou.
U žáků se zdravotním postižením škola vypracuje vzdělávací plán daného žáka a postupuje
v součinnosti s aktuálním zdravotním stavem a lékařským doporučením. Je-li to potřeba, škola
zajistí i vhodné kompenzační pomůcky, potřebné ke vzdělávání.
U žáků se zdravotním znevýhodněním je při vzdělávání přihlíženo k aktuálnímu stavu jejich
hendikepu a škola postupuje podle lékařského doporučení.
Žáci se sociálním znevýhodněním mají umožněno hradit rodičovský příspěvek v měsíčních
splátkách, či využít splátkového kalendáře při financování akcí školy po domluvě se školou. Mají
také možnost využít pomoci Klubu přátel školy, který např. poskytuje finanční výpomoc na akce
školy. Individuálně se řeší i další potřeby žáka, které mu znesnadňují studium.
Žáci mimořádně nadaní se zúčastňují různých soutěží (středoškolská odborná činnost,
ekologická olympiáda, jazykové soutěže, biologická a chemická olympiáda) a mezinárodních
Školní vzdělávací program
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projektů, kde se předpokládá dobrá znalost cizího jazyka. Nadaní žáci pracují rovněž jako
tlumočníci při výměnných studijních pobytech v zahraničí.
Dále má škola vypracovaný systém pro sportovce, kteří studují podle individuálního
vzdělávacího programu (IVP).
Pravidla pro studium podle IVP, který mohou využít i další žáci, jsou uvedena ve školním řádu.

3.6. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Pro zajištění BOZ žáků má škola zpracovány tyto dokumenty:
Školní řád
Provozní řády v laboratoři biologie a chemie
Provozní řád učebny výpočetní techniky
Provozní řád školního hřiště a posilovny
Evakuační plán a požární poplachová směrnice
Žáci jsou seznámeni s těmito dokumenty vždy na začátku školního roku třídním učitelem. Třídní
učitel provádí poučení žáků také před každými prázdninami (možná rizika). Při práci
v laboratořích nosí žáci povinně pracovní plášť. V laboratoře biologie a chemie jsou lékárničky
s předepsaným vybavením. Každý školní rok je ve škole vyhlášen ve spolupráci s bezpečnostním
technikem školy (externí pracovník) cvičný požární poplach.
Před zahájením každého sportovního kurzu a odborné praxe jsou žáci poučeni o bezpečnosti a
specifických faktorech dané činnosti. Pro každé poučení je veden písemný záznam.

3.7. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. - § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16, 20,
70.
Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.

3.8. Způsob ukončování vzdělávání
Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělávání s maturitní
zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a příslušným prováděcím
právním předpisem.
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Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 zkoušek:
1. Český jazyk a literatura.
2. Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) nebo matematika.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 3 zkoušek:
1. Povinná zkouška:
Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
Obsah zkoušky: Témata pro zkoušku jsou vybrána z vyučovacích předmětů: Ochrana a
tvorba životního prostředí, Ekologie.
Název pro maturitní vysvědčení: Ekologie a ochrana přírody.
2. Povinná zkouška:
Forma zkoušky: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí.
Obsah zkoušky: Témata pro zkoušku jsou vybrána z vyučovacích předmětů: Hygiena a
toxikologie, Odpadové hospodářství, Rekultivace.
Název pro maturitní vysvědčení: Environment a odpadové hospodářství.
3. Volitelná zkouška:
Žák si volí 1 předmět z této nabídky:
a)
Praktická zkouška z odborných předmětů.
Forma zkoušky: Praktická zkouška.
Obsah zkoušky: Témata pro zkoušku jsou vybrána z vyučovacích předmětů:
Chemie, Monitorování a ekologické analýzy, Odpadové hospodářství, Ekologie.
Název pro maturitní vysvědčení: Praktická zkouška z monitorování a
ekologických analýz.
b)

Maturitní práce s obhajobou.
Forma zkoušky: Obhajoba před zkušební maturitní komisí.
Název pro maturitní vysvědčení: Maturitní práce s obhajobou.
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4. Učební plán
4.1. Identifikační údaje
Název ŠVP
:
Kód a název oboru :
Délka a formy studia :
Datum platnosti
:

Ochrana životního prostředí
16 – 01 – M/01 Ekologie a životní prostředí
4 roky – denní studium
1. 9. 2016

4.2. Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání s přiřazenými vyučovacími předměty
Vzdělávací oblasti
Jazykové vzdělávání a komunikace
Český jazyk
2 cizí jazyky
Společenskovědní vzdělávání
Základy společenských věd
Přírodovědné vzdělávání
Fyzika
Biologie
Chemie
Ekologie
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Český jazyk
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Biologie
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Informační a komunikační technologie
Ekonomické vzdělávání
Ekonomika
Environmentální příprava
Biologie
Ekologie
Chemie
Geografie
Geologie
Ochrana životního prostředí
Ochrana a tvorba životního prostředí
Hygiena a toxikologie
Odpadové hospodářství
Rekultivace
Monitorování životního prostředí
Monitorování a ekologické analýzy
Disponibilní hodiny
Celkem
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Minimální týdenní
počet vyučovacích
hodin za studium
15
5
7

8
5
8
6
4
22

14

4
30
128
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4.3. Učební plán
Týdenní počet vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.

Předměty
A. Povinné předměty
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Biologie
Chemie
Geologie
Geografie
Ekologie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Monitorování a ekologické analýzy
Ochrana a tvorba životního prostředí
Odpadové hospodářství
Hygiena a toxikologie
Rekultivace
Odborná praxe
B. Nepovinné předměty
Seminář z biologie
Celkem

Celkem
hodin

3
3
3
3
4
3
2
3
3
1
2
2
-

3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
3
-

3
3
2
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
-

3
4
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
-

1.

2.

3.

4.

1

1

-

-

12*
13*
10**
6
13
3
8
12**
12**
1
4
3*
6
4
4*
7*
4*
3*
2*
-

32

32

32

31

127

Maturitní předměty:
 Povinný předmět *.
 Nepovinný předmět **.

4.4. Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost

Počet týdnů v ročníku
1.

2.

3.

4.

Vyučování

33

33

33

27

Odborná praxe

4

4

4

2

Sportovní kurzy

1

1

2

0

Maturitní zkoušky

-

-

-

3

Časová rezerva

2

2

1

3

40

40

40

35

Celkem
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4.5. Poznámky k učebnímu plánu









Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání je 128, maximální
140.
Žáci mají dva povinné cizí jazyky – jazyk anglický a jazyk německý. Žáci se při výuce jazyků
dělí na dvě skupiny.
Praktické vyučování se realizuje ve vyučovacích předmětech biologie formou praktik
z biologie (1 hod / týden), chemie formou laboratorního cvičení (1 hod / týden), odborná
praxe formou jednodenních exkurzí1, týdenních kurzů2, týdenních sportovních kurzů a
souvislé praxe. Praktické vyučování probíhá rovněž ve vyučovacím předmětu monitorování
a ekologické analýzy (1 hod / týden).
Pro zajištění úspěšného vzdělávání a z důvodu BOZ se žáci v laboratoři biologie a chemie
rozdělují na dvě skupiny.
Maturitní předměty jsou označeny * (povinné předměty) a ** (nepovinné předměty).
Obsah osnovy vyučovacího předmětu rozpracovávají učitelé na příslušný školní rok do
časově tematických plánů, kde je provedeno časové rozložení výuky stanovené osnovou
vyučovacího předmětu.
Časově tematický plán schvaluje pro příslušný školní rok ředitel školy. Časově tematický plán
je součástí dokumentace školy.

1

Příklady jednodenních exkurzí: SD Bílina (rekultivace), kompostárna Chotějovice, skládka odpadu CELIO,
UNIPETROL RPA (biologická čistička), HUMECO (úpravna důlních vod), naučná stezka Bořeň, Saleziova výšina, Raná
a Písečný vrch (flora, fauna, geologie), Elektrárna Prunéřov, Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov, Větrná
elektrárna Klíny, úpravna vody Meziboří, Jaderná elektrárna Temelín.
2
Příklady týdenních kurzů: praxe v CHKO Křivoklátsko, praxe v NP České Švýcarsko, studijní pobyt v Norsku a ve
Švédsku
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5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Škola
Kód a název RVP
Název ŠVP
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové
okruhy

SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí
-Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Ochrana životního prostředí
ŠVP
Minimální
Počet
počet
Využití
týdenních
týdenních
Vyučovací předmět
disponibilních
vyučovacích
vyučovacích
hodin
hodin celkem
hodin celkem

Jazykové vzdělávání a komunikace
Český jazyk
Cizí jazyky

5
10

Společenskovědní vzdělávání

5

Přírodovědné vzdělávání

7

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví

8
5
8

Vzdělávání v IKT

6

Ekonomické vzdělávání

4

Environmentální příprava

22

Ochrana životního prostředí

14

Monitorování životního prostředí

4

Disponibilní hodiny
Celkem

Školní vzdělávací program

Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd

7
13
10

2
13

6

Fyzika
Biologie
Chemie
Ekologie
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Biologie
Ekologie
Chemie
Geografie
Geologie
Ochrana a tvorba životního
prostředí
Hygiena a toxikologie

3
3
3
1
13
5
8

Odpadové hospodářství

4

Rekultivace
Monitorování a ekologické
analýzy

2

1

3
5
0
0

6

0

4
9
2
9
4
2

0

4

7
3

2

4

0

30

součet
zbývá

30
0

128

128
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6. Učební osnovy
Význam použitých zkratek:
 MV … mezipředmětové vztahy
 PT …průřezová témata

6.1. Učební osnova vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Český jazyk a literatura
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 378
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.1.1.

Obecný cíl vyučovacího předmětu

jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života,
rozvíjení komunikační kompetence žáků,
naučit žáky užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a
výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí,
jazykové vzdělávání se podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků.

6.1.2. Charakteristika učiva
učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou
základních pojmů a vztahů,
 jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
 vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností,
– komunikační a slohovou výchovu,
– práci s textem a získávání informací,
 estetické vzdělávání, zejména na literaturu a ostatní druhy umění,
do českého jazyka a literatury jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy, zejména v
návaznosti na dějepis.


6.1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace,
 využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě,
 formulovali a obhajovali vlastní názory, srozumitelně a plynule se vyjadřovali
 chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,
 získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali tyto informace
vhodným způsobem,
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uplatňovali estetická kritéria ve svém životním stylu,
chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti,
chápali význam umění pro člověka,
získali tolerantní přístup k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí,
získali přehled o kulturním dění,
uvědomili si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

6.1.4. Výukové strategie (pojetí výuky)









rozbory literárních textů,
skupinové vyučování při práci s texty,
od 2. ročníku referáty četby, zpracování pomocí ICT a prezentace před třídou,
využití audio a video techniky,
práce na projektech,
četba knih a besedy o individuální četbě,
využití metod kritického myšlení,
návštěva minimálně jednoho divadelního představení za rok.

6.1.5. Hodnocení výsledků žáků







během školního roku žáci píšou 4 čtvrtletní písemné práce v rozsahu 45 minut, ve 4.
ročníku lze psát dvě čtvrtletní práce,
po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
v 1. ročníku se píše jedna, od 2. ročníku dvě slohové práce za rok,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
od 2. ročníku každý žák zpracuje během školního roku jeden referát na základě přečtené
knihy a jejího autora, při tomto projektu budou žáci využívat ICT, žák bude hodnocen
učitelem a vybranými žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při vyučování,
– přesnost a kultivovanost jazykového vyjadřování,
– porozumění a správnou interpretaci přečteného textu,
– gramatickou, stylistickou a syntaktickou správnost písemných prací,
– grafickou úroveň písemných prací.

6.1.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat









uplatnění různých způsobů práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení),
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací,
čtenářská gramotnost,
poslech mluveného projevu s porozuměním, pořizování si poznámek,
využívání různých informačních zdrojů k učení,
vyjadřování se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodné prezentování se,
srozumitelné a souvislé formulování vlastních myšlenek, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně,
zpracovávání administrativních písemností, pracovních dokumentů i souvislých textů na
běžná i odborná témata.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.2. Učební osnova vyučovacího předmětu Anglický jazyk
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Anglický jazyk
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 405 (351)
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.2.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu



vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce se významně podílí na přípravě žáků na
aktivní život v multikulturní společnosti,
žáci získají jak obecné, tak komunikativní kompetence, dorozumí se v situacích
každodenního osobního a pracovního života,

6.2.2. Charakteristika učiva










vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1
podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky, u dalšího cizího jazyka
minimální úrovni A2,
aktivizace slovní zásoby činí minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20%, u úrovně A2
15% lexikálních jednotek,
učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– komunikaci v anglickém jazyce v různých, nejen každodenních, situacích,
v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata,
– efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného,
– porozumění psaného i mluveného textu,
– vyhledávání informací v anglickém jazyce,
– reálie anglicky mluvících zemí.
do anglického jazyka jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
český jazyk, literaturu, dějepis a zeměpis, odborné předměty (ochrana přírody)
žáci se účastní mezinárodních projektů a stáží.

6.2.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 komunikovali v anglickém jazyce v různých situacích,
 rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
 získali informace o světě, zvláště o anglicky mluvících zemích, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívali ke komunikaci,
 pracovali s informacemi a zdroji informací v anglickém jazyce, včetně internetu nebo CDROMu, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami,
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využívali tyto informační zdroje ke studiu anglického jazyka i k prohlubování svých
všeobecných vědomostí a dovedností,
využívali vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků,
chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty anglicky
mluvících národů a oblastí.

6.2.4. Výukové strategie (pojetí výuky)











rozhovory, zjišťování informací a diskuze o problému, tématu,
poslechová cvičení,
práce s textem, vyhledávání informací,
vyhledání a oprava vlastních chyb,
dokládání současné podoby anglického jazyka a gramatiky na textech písní či televizi,
filmu, knize,
žákovské projekty na dané téma spojené s prezentací v anglickém jazyce (využití ICT),
vyhledávání informací v anglickém jazyce z různých zdrojů (internet, odborné publikace,
časopisy aj.),
využití audio a video techniky, interaktivní tabule a výukových CD-Romů, speciálních
on-line studentských stránek k učebnicím,
využití metod kritického myšlení,
podpora kreativního přístupu studentů.

6.2.5. Hodnocení výsledků žáků







během školního roku žáci píšou po dokončení tematického celku test s úlohami
vztahujícími se k probranému celku,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
během školního roku je žák od 2. ročníku hodnocen nejméně jednou z poslechového
testu, který nepřesáhne 30 minut,
žák je během roku přezkoušen z odborné slovní zásoby buď písemně, nebo ústně,
všichni žáci zpracují během školního roku kratší žákovské projekty na dané téma, při
tomto projektu budou žáci využívat ICT, žák bude prezentovat svůj projekt před třídou a
bude hodnocen učitelem,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při vyučování,
– přesnost a kultivovanost jazykového vyjadřování, rozsah slovní zásoby,
– porozumění a správnou interpretaci přečteného textu,
– gramatickou, stylistickou a syntaktickou správnost písemných prací a ústního
projevu,
– schopnost vyjádřit vlastní úsudek, postoj, názor
– grafickou úroveň písemných prací.

6.2.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat




uplatnění různých způsobů práce s textem,
porozumění mluvenému projevu,
využití jazykových znalostí v praktickém životě.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.3. Učební osnova vyučovacího předmětu Německý jazyk
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Německý jazyk
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 318
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.3.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu




vzdělávání a komunikace v německém jazyce se významně podílí na přípravě žáků na
aktivní život v multikulturní společnosti,
vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí, k dorozumění
v situacích každodenního osobního a pracovního života,
přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí
jejich schopnost učit se po celý život.

6.3.2. Charakteristika učiva










vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1
podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky, u dalšího cizího jazyka
minimální úrovni A2,
aktivizace slovní zásoby činí minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20%, u úrovně A2
15% lexikálních jednotek,
učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
–
komunikaci v německém jazyce v různých situacích života, v projevech
mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata,
–
efektivní práci s cizojazyčným textem včetně odborného,
–
porozumění psaného i mluveného textu,
–
vyhledávání informací v německém jazyce,
–
reálie německy mluvících zemí,
do německého jazyka jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
český jazyk, světovou literaturu, dějepis a zeměpis,
v rámci výuky německého jazyka se žáci dále účastní mezinárodních projektů a stáží.

6.3.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 komunikovali v německém jazyce v různých situacích,
 efektivně pracovali s cizojazyčným textem včetně odborného, uměli jej zpracovat a
využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí
a dovedností,
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získávali informace o světě, zvláště o německy mluvících zemích, a získané poznatky
včetně odborných využívali ke komunikaci,
pracovali s informacemi a zdroji informací v německém jazyce, včetně internetu nebo
CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami,
využíval vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků,
chápali a respektovali tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty německy
mluvících národů a oblastí.

6.3.4. Výukové strategie (pojetí výuky)











aferentní rozhovory, rozhovory mezi žáky a různá řečová cvičení,
poslechová cvičení,
práce s textem, vyhledávání informací,
skupinové vyučování při řešení gramatických úloh,
žákovské projekty na dané téma spojené s prezentací v německém jazyce (využití ICT),
vyhledávání informací ze zdrojů v německém jazyce (internet, odborné publikace,
časopisy aj.),
využití audio a video techniky,
využívat při výuce ukázky z německých filmů a německy psaných knih,
využití metod kritického myšlení,
individuální doučování.

6.3.5. Hodnocení výsledků žáků







během školního roku žáci píšou 4 čtvrtletní písemné práce v rozsahu 45 minut, ve 4.
ročníku lze psát dvě čtvrtletní práce,
po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
v 1. ročníku se píše jedna, od 2. ročníku dvě slohové práce za rok,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
všichni žáci zpracují během školního roku kratší žákovské projekty na dané téma, při
tomto projektu budou žáci využívat ICT, žák bude prezentovat svůj projekt před třídou a
bude hodnocen učitelem a vybranými žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
–
aktivitu při vyučování,
–
přesnost a kultivovanost jazykového vyjadřování, rozsah slovní zásoby,
–
porozumění a správnou interpretaci přečteného textu,
–
gramatickou, stylistickou a syntaktickou správnost písemných prací a ústního
projevu,
–
grafickou úroveň písemných prací.

6.3.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat




uplatnění různých způsobů práce s textem,
porozumění mluvenému projevu,
využití jazykových znalostí v praktickém životě.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.4. Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy
Název ŠVP
Forma vzdělávání
Celkový počet hodin za studium
Datum platnosti

Základy společenských věd
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Ochrana životního prostředí
denní
198
od 1. 9. 2016

6.4.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu








Připravuje žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti.
Směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a
odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro
vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem.
Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti.
Učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co
nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Vzdělávání plní významnou roli pro rozvoj občanských postojů a samostatného
kritického myšlení žáků,
Napomáhá při začleňování mladých lidí do společnosti.
Rozvíjí občanské postoje a samostatné kritické myšlení žáků.

6.4.2. Charakteristika učiva





učivo je rozděleno do prvních třech ročníků studia s hodinovou dotací 3 – 2 – 1 - 0
v 1. ročníku je kladen důraz dějepisné vzdělávání a s přihlédnutím k soudobému světu
a jeho uspořádání
ve 2. ročníku je předmětem vzdělávání a výchovy základy praktické filozofie, víry a
ateismu a společenskovědní vzdělání se zaměřením na právní základy a občanskou
společnost
ve 3. ročníku výuka zaměřena na osobnostní výchovu a začlenění do společnosti

6.4.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 uvědomili si vlastní kulturní a národní identitu,
 aktivně tolerovali identitu jiných lidí,
 srozumitelně a jasně vyjadřovali, formulovali a obhajovali vlastní názory,
 chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění,
 chápali význam umění pro člověka,
 získali přehled o kulturním a současném politickém dění,
 uvědomili si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury a vlastních postojů.
 měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení,
 jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání,
 cítili potřebu občanské aktivity, vážili si demokracie a svobody, usilovali o její zachování
a zdokonalování, hledali hranice mezi osobní svobodou a společenskou odpovědností,
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 jednali v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi,
byli kriticky tolerantní a solidární, byli ochotni angažovat se nejen pro vlastní prospěch,
ale i veřejný zájem,
 nenechali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek,
 oprostili se od stereotypů, předsudků a předsudečného jednání ve vztahu k lidem jiné
víry, etnického původu nebo sociálního zařazení,
 byli ochotni klást si existenční a etické otázky a hledat na ně řešení,
 vážili si života, zdraví, materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí,
 snažili se je zachovat pro příští generace.

6.4.4. Výukové strategie (pojetí výuky)












práce s odbornými texty,
zpracování referátů a projektů z doporučené literatury, jejich zpracování pomocí ICT a
prezentace před třídou,
využití audiovizuální techniky a prezentací,
diskuze o aktuálních tématech,
využití metod kritického myšlení,
vedení žáků k prožitku,
skupinové diskuze a společné řešení problémů,
vedení žáků ke kooperaci – týmová práce,
rozvíjení prosociálního chování,
rozvíjení funkční gramotnosti žáků,
vedení žáků ke kultivovanému vystupování, vyjadřování.

6.4.5. Hodnocení výsledků žáků





po dokončení tematického celku píšou žáci test s otevřenými nebo uzavřenými
otázkami,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
ve 2. ročníku každý žák zpracuje referát na zadané téma, žák bude hodnocen učitelem
a spolužáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při vyučování,
– hloubka porozumění poznatků,
– porozumění a interpretace přečteného textu,
– tvorba samostatného úsudku,
– schopnost argumentovat a diskutovat o dějinách.

6.4.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat








efektivní vyhledávání a zpracovávání informací,
poslech mluveného projevu s porozuměním, pořizování si poznámek,
využívání různých informačních zdrojů k učení,
aktivní účast v diskuzích, formulování a obhajování svých názorů a postojů, sociální a
personální kompetence,
celková funkční gramotnost,
mediální gramotnost,
kritické myšlení a schopnost řešit problémy,
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komunikační dovednosti včetně dovednosti diskutovat a argumentovat,
využití různých informačních zdrojů k učení.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.5. Učební osnova vyučovacího předmětu Matematika
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Matematika
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 411
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.5.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu
 matematické vzdělávání má kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro
odbornou složku vzdělávání,
 podílí se na vytváření kvantitativních a prostorových vztahů, na rozvoji intelektových
vlastností, vytváření úsudků a řešení problémů, poskytnout matematické znalosti
využitelné v praxi i při dalším studiu,
 výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých
životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,
budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

6.5.2. Charakteristika učiva
 učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou
základních pojmů a vztahů,
 jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
 vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– práce s funkcemi a tvorbu grafů,
– úpravu výrazů s proměnnými,
– komplexní čísla,
– goniometrie a trigonometrie,
– řešení rovnic a nerovnic,
– statistiku a kombinatoriku,
 do matematiky jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
výpočetní techniku a fyziku.

6.5.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 rozvíjeli a prohlubovali logické a abstraktní myšlení,
 pochopili a využívali kvantitativní a prostorový vztahy reálného světa,
 utvářeli kvantitativní a geometrické gramotnosti,
 rozvíjeli osobnost žáka s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu.
 řešili každodenní situace i přírodovědné problémy,
 aplikovali matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání,
 využívali matematické vědomosti a dovednosti v praktickém životě,
 hodnotili výsledky řešení vzhledem k realitě,
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četli s porozuměním matematický text,
vyhodnocovali informace z různých zdrojů (grafy, diagramy, tabulky, internet),
se přesné matematicky vyjadřovali,
prováděli operace s čísly a volili efektivní způsob výpočtů,
upravovali výrazy s proměnnými, řešili rovnice a nerovnice (i jejich soustavy),
analyzovali a interpretovali statistické údaje.

6.5.4. Výukové strategie (pojetí výuky)







odhady výsledků a diskuse o získaném výsledku,
skupinové vyučování při řešení slovních úloh,
žákovský projekt na dané téma spojený s obhajobou (např. při výuce funkcí, využití ICT),
soutěže při procvičování učiva (úpravy výrazů, mocniny, procenta),
kreslení prostorových a rovinných obrazců (geometrie),
analýza slovních úloh (rovnice a nerovnice, stereometrie, goniometrie a trigonometrie,
kombinatorika, pravděpodobnost),
 individuální doučování.

6.5.5. Hodnocení výsledků žáků
 během školního roku žáci píšou 4 čtvrtletní písemné práce v rozsahu 45 minut, ve 4.
ročníku lze psát dvě čtvrtletní práce,
 po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
 učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
 ve 2. ročníku každý žák zpracuje během školního roku jeden žákovský projekt na dané
téma, při tomto projektu budou žáci využívat ICT, žák bude hodnocen učitelem a
vybranými žáky formou obhajoby,
 při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při řešení slovních úloh,
– přesnost matematického vyjadřování,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí při řešení konkrétních
matematických situací,
– grafickou úroveň.

6.5.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat
 využití matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech,
 rozvíjení a prohlubování logického myšlení,
 aplikace matematických poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání,
 matematizace reálné situace, práce s matematickým modelem a hodnocení výsledků
řešení vzhledem k realitě.
Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.6. Učební osnova vyučovacího předmětu Fyzika
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Fyzika
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 99
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.6.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu







zprostředkuje žákům přehled základních oblastí fyzikálních oborů a nastíní problematiku
i oblasti jejího studia,
vytvoří určitá typická schémata myšlení specifických pro tyto obory,
připravuje žáky společně s určitým objemem poznatků na další odborný a profesní
rozvoj vzhledem k zaměření školy,
rozvíjí logické myšlení,
aplikuje matematické dovednosti,
rozvíjí schopnosti analyzovat typické praktické situace oboru.

6.6.2. Charakteristika učiva






ve výuce předmětu fyzika směřujeme k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a
jejich vzájemných souvislostí,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností, žáci se učí vytvářet a ověřovat hypotézy, zkoumat
příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi,
rozvíjení a upevňování dovedností, objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a
procesy,
ve fyzice se uplatňují mezipředmětové vztahy na vyučovací předměty matematika,
chemie a informační a komunikační technologie,
učivo je vymezeno tematickými celky:
– Mechanika
– Molekulová fyzika a termodynamika
– Elektřina a magnetismus
– Atomová a kvantová fyzika
– Úvod do teorie relativity
– Astronomie

6.6.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 využívali přírodovědné poznatky a dovednosti v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí,
 logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché přírodovědné problémy,
 pozorovali a zkoumali přírodu, prováděli experimenty a měření, zpracovávali a
vyhodnocovali získané údaje,
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vyhledávali a interpretovali přírodovědné informace a zaujímali k nim stanovisko,
využívali získané informace v diskuzi k přírodovědné a odborné tematice,
rozvíjeli osobnosti žáka s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
četli s porozuměním odborný text,
vyhodnocovali informace z různých zdrojů (grafy, diagramy, tabulky, internet),
přesně interpretovali a používali odborné pojmy,
přesně a logicky se vyjadřovali,
analyzovali a interpretovali statistické údaje do tabulek a grafů.

6.6.4. Výukové strategie (pojetí výuky)






skupinové vyučování při osvojování si nových vědomostí a dovedností,
diskuze nad myšlenkovými pokusy,
společná analýza daných problémů a společné hledání řešení,
soutěže při procvičování učiva,
individuální doučování.

6.6.5. Hodnocení výsledků žáků




po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– přesnost a srozumitelnost sdělení, vyjadřování a používání odborné
terminologie,
– využití audiovizuální a ICT techniky a práce s pomůckami a odborným
textem,
– schopnost žáka vytvořit a porozumět fyzikální představu daného tématu.

6.6.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat








rozvíjení a vytváření představ o přírodních a fyzikálních dějích na základě poskytnutých
informací,
formulace svých názorů na dané problémy,
aktivní diskuse při hledání řešení daných modelových problémů a myšlenkových pokusů,
prezentace a argumentace svých postojů správným způsobem,
správné a věcné vyjadřování,
získávání dalších informací, třídění a vyjádření řešení (kvalitativně i kvantitativně),
porozumění základních fyzikálních pojmů, dějů a problémů.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.7. Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy
Název ŠVP
Forma vzdělávání
Celkový počet hodin za studium
Datum platnosti

Tělesná výchova
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Ochrana životního prostředí
denní
252
od 1. 9. 2016

Pojetí vyučovacího předmětu

6.7.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu




ve vyučovacím předmětu tělesná výchova se usiluje zejména o výchovu, vzdělání a
formování kladných postojů žáka k pohybové aktivitě,
pravidelné cvičení přispívá k rozvoji zdraví a zdravého způsobu života, kultivuje
pohybový projev, rozvíjí morálně volní vlastnosti, zlepšuje tělesný vzhled,
pohybové aktivity kompenzují negativní vlivy způsobu života a vedou ke spolupráci při
společných činnostech.

6.7.2. Charakteristika učiva






výuka probíhá v pronajaté tělocvičně, ve školní posilovně, v plaveckém bazénu a na
školním hřišti,
výuka tělesné výchovy navazuje na pohybové aktivity, pohybové dovednosti a
schopnosti získané a rozvíjené na základní škole, ve sportovních oddílech a organizacích,
učivo je utvořeno jako vyvážený výběr tělesných cvičení, gymnastiky a tanců, atletiky,
pohybových her a úpolů,
v prvním ročníku je organizováno plavání jako pravidelná pohybová činnost,
významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou
výchova ke zdraví, ekologie, biologie, estetická, etická a právní výchova.

6.7.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 dovedli vážit si zdraví, cílevědomě je chránit a rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní
zdraví,
 preferovali takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co
nejvíce eliminovány,
 racionálně jednali v situacích osobního a veřejného ohrožení,
 chápali, jaké vlivy životního prostředí (vzduch, voda, hluk, chemické látky atd.) působí
na zdraví,
 pojímali zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života
a používali prostředky, jak chránit svoje zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat
svůj pohybový projev,
 posoudili důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujali k mediálním obsahům
kritický odstup,
 vyrovnávali nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a dušení zátěž,
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pociťovali radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti,
usilovali o pozitivní změny tělesného sebepojetí,
využívali pohybových činností, pravidel a soutěží ke správnému rozhodování podle zásad
fair play,
preferovali pravidelné pohybové aktivity v denním režimu.

6.7.4. Výukové strategie (pojetí výuky)






sportovní kurzy,
názorná demonstrace učitele i žáka,
mezitřídní turnaje a soutěže,
mimoškolní turnaje a sportovní akce,
individuální výuka dle výkonnosti žáka.

6.7.5. Hodnocení výsledků žáků
Průběžně jsou prověřovány:
 míra schopnosti vedení rozcvičení,
 plavecké schopnosti,
 atletické schopnosti,
 herní projevy,
 silové možnosti, jsou užívány různé motorické testy,

6.7.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat










posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti,
odpovědně přistupuje ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom
důsledků nezdravého životního stylu a závislostí,
pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností,
přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly,
váží si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a
cílevědomě je chrání; rozpozná, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví,
chápe, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka,
používá prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšuje tělesnou zdatnost a kultivuje svůj
pohybový projev; usiluje o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
možností,
kontroluje a ovládá své jednání, chová se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a
sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracuje,
preferuje pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminuje zdraví
ohrožující návyky a činnosti.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.8. Učební osnova vyučovacího předmětu Biologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Biologie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 378
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.8.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu







prohlubuje a rozvíjí odbornou složku vzdělávání,
poskytuje ucelený přehled znalostí a vědomostí o přírodě a živých organismech v ní,
důraz klade na problémy související s ochranou životního prostředí,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat biologii v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím
zaměstnání, ve volném čase apod.),
rozšiřuje základní dovednosti biologické techniky,
žáci dodržují zásady bezpečnosti a hygieny práce a dodržují ekologické aspekty
praktických činností.

6.8.2. Charakteristika učiva











učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou strukturou základních a
odborných pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých přírodovědných poznatků a zkušeností,
1. ročník je zaměřen na výuku botaniky, 2. ročník na výuku zoologie, 3. ročník na výuku
anatomie a fyziologie člověka a jeho zdraví, 4. ročník na výuku obecné biologie a
genetiky,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– orientaci v základních formách živé přírody,
– témata obecně biologická, fyziologická a ekologická,
– určování rostlin a živočichů,
– na praktická cvičení (spolupráce a manuální zručnost),
teoretické vyučování, které je v 1. – 4. ročníku dvě hodiny týdně je doplněno praktickým
vyučováním v 1. - 3. ročníku dvěma hodinami jednou za čtrnáct dní a ve 4. ročníku
jednou hodinou za čtrnáct dní,
na praktická cvičení se třída dělí na dvě skupiny a výuka probíhá v odborné učebně,
v biologii se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti na vyučovací předměty
geologii, geografii, chemii a ekologii,
žáci získávají představu o podstatě života, o jeho rozmanitosti, seznámí se se základy
evoluce a základy biologického systému,
získané vědomosti a dovednosti jsou následně rozvíjeny v odborných předmětech –
ekologie, ochrana přírody, rekultivace a monitoring.
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6.8.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
 řešili každodenní situace i přírodovědné problémy, nacházeli nové přístupy a řešení,
 využívali biologické vědomosti a dovednosti v praktickém životě,
 hodnotili výsledky řešení vzhledem k realitě,
 jednali v duchu udržitelného rozvoje,
 na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním biologickém oboru.

6.8.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (atlasy, klíče, odborná literatura, časopisy) a
internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
kooperativní vyučování při řešení biologických úloh,
žákovský projekt na dané téma spojený s prezentací (např. systém savců, využití ICT),
soutěže při procvičování učiva („poznávačka“, zařazení a vysvětlení jednotlivých
biologických pojmů do systému biologických věd),
skupinové diskuze o výsledcích práce jednotlivce nebo skupiny,
určování a zařazování rostlin a živočichů do systému,
exkurze, laboratorní i terénní praktická cvičení.

6.8.5. Hodnocení výsledků žáků





během školního roku žáci píší 2 pololetní písemné práce v rozsahu 45 minut, ve 4.
ročníku lze psát pouze jednu pololetní práci,
po dokončení tematického celku píší žáci test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami,
test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při opakování na začátku hodin, aktivitu při práci v průběhu hodin
– přesnost biologického vyjadřování,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí při řešení konkrétních situací,
– při praktických cvičeních – zhotovení nativních preparátů, popis
biologických objektů, práce s odbornou literaturou,
– celkovou úpravu protokolů nebo pracovních listů

6.8.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat





přesné biologické vyjadřování a čtení s porozuměním biologického textu,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů,
rozvíjení a prohlubování logického a abstraktního myšlení,
rozvíjeli manuální zručnost při tvorbě jednoduchých preparátů a schopnost překreslit a
popsat daný objekt,
 aktivní účast v diskuzích, formulování a obhajování svých názorů a postojů.
 aplikování biologických poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání, využívání
biologických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných situací.
Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.9. Učební osnova vyučovacího předmětu Chemie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Chemie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 378
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.9.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu







vyučovací předmět chemie zahrnuje komplexně požadavky přírodovědné složky
všeobecného vzdělávání, ale má i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání,
poskytuje žákům soubor poznatků o chemických látkách, jevech a zákonitostech a
vztazích mezi nimi,
formuje logické myšlení, rozvíjí vědomosti vedoucí k pochopení a objasnění chemických
dějů, které budou využitelné v dalším studiu, odborné praxi i v občanském životě,
důraz klade na problémy související s ochranou životního prostředí,
v laboratorních cvičeních si žáci rozšíří základní vědomosti z laboratorní techniky,
žáci dodržují zásady bezpečnosti a hygieny práce a ekologické aspekty praktických
činností.

6.9.2. Charakteristika učiva






učivo je vymezeno tematickými celky, které vedou žáky k orientaci v odborných pojmech
a k porozumění základním vztahům v přírodních vědách,
uspořádání jednotlivých celků směřuje žáky k vyvozování souvislostí a využívání dříve
nabytých poznatků a vědomostí,
teoretické vyučování, které je v 1. – 4. ročníku 2 hodiny týdně, je doplněno laboratorní
chemií v 1. – 3. ročníku dvěma hodinami jedenkrát za 14 dní a ve 4. ročníku jednou
hodinou za čtrnáct dní,
na hodiny laboratorní chemie se třída dělí na dvě skupiny a výuka probíhá v odborné
učebně chemie,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– znalosti struktury látek, jejich vlastností, reakcí a použití v anorganické a obecné
chemii, názvosloví v anorganické chemii,
– principy chemických dějů a ovlivnění jejich průběhu,
– názvosloví, charakteristiku skupin sloučenin, jejich reaktivitu, přípravu a využití
v organické chemii,
– analýzu anorganických sloučenin v analytické chemii,
– biochemické sloučeniny a mechanismy v učivu biochemie, které navazují na
biologický okruh přírodovědného vzdělávání.

6.9.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí


Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a přesnost,
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pochopili hodnoty vlastností a využití běžných chemických látek v odborné praxi i
v praktickém životě a jejich vliv na zdraví člověka a životní prostředí,
využívali chemických vědomostí a dovedností a řešili každodenní situace i přírodovědné
problémy v praktickém životě, hodnotili výsledky řešení vzhledem k realitě,
na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním oboru.

6.9.4. Výukové strategie (pojetí výuky)









kooperativní vyučování při řešení chemických úloh,
soutěže při procvičování učiva (nomenklatura),
laboratorní cvičení základních metod chemické laboratorní techniky,
práce s laboratorními přístroji, sestavování aparatury a práce podle labor. předpisů,
vedení žáků k užívání vhodné literatury a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti
informačních zdrojů,
pozorování a pokus (demonstrační, žákovský),
vypracování pracovního protokolu.
součástí výuky v každém ročníku je i výuka laboratorních cvičení (Obecná, anorganická
a analytická chemie; Organická chemie a biochemie - každé probíhá ve dvou blocích)

6.9.5. Hodnocení výsledků žáků






ke kontrole dosažených výsledků slouží písemné a ústní zkoušení, ústní zkoušení
absolvuje žák alespoň jedenkrát za pololetí,
během školního roku žáci píší čtyři čtvrtletní práce v rozsahu 45 minut, ve 4. ročníku dvě
čtvrtletní práce,
jednotlivé tematické celky jsou ověřovány písemnou prací v rozsahu 15 až 30 minut,
průběžně jsou znalosti ověřovány orientačním zkoušením,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– znalost současného chemického názvosloví,
– řešení chemických rovnic,
– znalost chemických veličin a jednotek a jejich aplikace při chem. výpočtech,
– zručnost a aktivní přístup v laboratorních cvičeních a formu protokolů,
– posouzení a vliv chemických látek na zdraví člověka a životní prostředí.

6.9.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat









rozvíjení a prohlubování logického a abstraktního myšlení,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů
(grafy, diagramy, tabulky, internet),
formulování myšlenek srozumitelně, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
vyjadřování a obhajování názorů a postojů,
získali pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti a pracovní uplatnění,
přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů,
rozvíjeli manuální zručnost při laboratorních cvičeních,
dodržování předpisů bezpečnosti práce s chemickými látkami a přípravky,
schopnost pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných činností, využívání
vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných situací.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.10. Učební osnova vyučovacího předmětu Geologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Geologie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 33
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.10.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





žák si osvojuje základní vědomosti o zákonitostech a vývoji anorganické přírody, které
jsou průpravou pro navazující odborné předměty,
poskytuje teoretické vědomosti ale i praktické dovednosti z mineralogie, petrologie a
pedologie v přímé souvislosti s ochranou krajiny a přírody,
poskytuje geologické znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat geologii v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím
zaměstnání, volném čase apod.).

6.10.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou
základních pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností.,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– orientaci v geologických mapách,
– vzájemný vztah geologie a ochrany přírody,
– efektivní práci s odborným textem,
v geologii se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti na vyučovací předmět
výpočetní technika,
získané teoretické vědomosti jsou aplikovány a rozvíjeny při praktických cvičeních
v terénu při odborných exkurzích a praxích.

6.10.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí






Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
pochopili a využili znalosti základních přírodních procesů při dalším studiu,
využili geologických vědomostí a dovedností v praktickém životě,
pracovali s informacemi a různými zdroji informací,
rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním biologickém oboru.

Školní vzdělávací program

Str. 96

6.10.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (atlasy, klíče, populárně naučná literatura,
časopisy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
práce s textem, vyhledávání informací,
řešení problému formou diskuze,
kooperativní vyučování při řešení problému
soutěže při procvičování probraného učiva,
týmová práce při prezentaci samostatně získaných informací,
odborné exkurze a praxe s geologickou tematikou.

6.10.5. Hodnocení výsledků žáků






během školního roku žáci píšou 2 čtvrtletní písemné práce v rozsahu 45 minut,
po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
každý žák zpracuje žákovský projekt na dané téma, při tomto projektu budou žáci
využívat ICT, žák bude hodnocen učitelem a žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– grafickou úroveň a odbornou správnost žákovského projektu,
– přesnost geologického vyjadřování,
– schopnost aplikovat získané poznatky v praxi,
– aktivitu při vyučování a samostatnost při řešení problémů,
– zájem o předmět a probíranou látku.

6.10.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat








přesné geologické vyjadřování,
aplikování geologických poznatků v odborné složce vzdělávání,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů
(grafy, diagramy, tabulky, internet),
čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním geologického textu,
vyjadřování přiměřené účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i
psaných, vhodné prezentování se,
srozumitelné a souvislé formulování vlastních myšlenek, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně,
aktivní účast v diskuzích, formulování a obhajování svých názorů a postojů.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.11. Učební osnova vyučovacího předmětu Geografie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Geografie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 132
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.11.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





podílí se na osvojení základních vědomostí v oblasti geografie, které jsou využity
v navazujících odborných předmětech,
poskytuje teoretické ale i praktické dovednosti z geografie v návaznosti na ochranu
přírody a krajiny,
poskytuje geografické znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu,
připravuje žáka, který umí využívat geografické znalosti a dovednosti v různých životních
situacích (studium, osobní život, zaměstnání, volný čas…).

6.11.2. Charakteristika učiva






učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou
základních pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
do geografie jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy v návaznosti na výpočetní
techniku – GIS,
získané vědomosti jsou aplikovány a prověřovány při praktických cvičeních v terénu
(exkurze, praxe, kurzy),
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– orientaci v geografických mapách,
– vzájemný vztah geografie a ochrany přírody,
– efektivní práci s mapou a odborným textem.

6.11.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 aplikovali geografické poznatky v odborné složce vzdělávání,
 využívali geografické vědomosti a dovednosti v praktickém životě,
 využívali získané vědomosti při řešení geografických problémů,
 četli s porozuměním geografický text,
 vyhodnocovali informace z různých zdrojů (tabulky, grafy, internet…),
 orientovali se v základním mapovém materiálu,
 získali základní informace o geografických poměrech České republiky a jádrových
oblastech světa,
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rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu.

6.11.4. Výukové strategie (pojetí výuky)






práce s textem, vyhledávání informací,
řešení problému formou diskuze,
skupinová práce, soutěživé formy při opakování probrané látky,
týmová práce nad zadaným úkolem a prezentací výsledků,
odborné exkurze a praxe s geografickou tematikou.

6.11.5. Hodnocení výsledků žáků






na konci každého čtvrtletí je zařazeno písemné opakování v rozsahu 20 – 40 minut,
po dokončení každého tematického celku je zařazen test s otevřenými nebo uzavřenými
otázkami, doba testu nepřesáhne 20 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientační testování,
v průběhu školního roku jsou žáci pověření zpracováním krátkého projektu na dané
téma s využitím ICT,
při hodnocení bude kladen důraz na:
- grafickou úroveň,
- odbornou správnost,
- přesné geografické vyjadřování,
- schopnost aplikovat získané poznatky v praxi,
- zájem o vyučovací předmět.

6.11.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat












aplikace geografických poznatků v odborné složce vzdělávání,
uplatnění různých způsobů práce s textem – studijní a analytické čtení,
efektivní vyhledání a zpracování informací,
využití různých informačních zdrojů k učení,
čtenářská gramotnost,
poslech mluveného projevu s porozuměním, schopnost zaznamenat podstatné
informace,
spolupráce a týmová práce při řešení problému,
srozumitelné formulování a obhajování vlastních myšlenek, názorů a postojů,
přehledný a jazykově správný písemný projev,
vhodné prezentování vlastní práce,
aktivní účast v diskuzích.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
.
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6.12. Učební osnova vyučovacího předmětu Ekologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Ekologie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 99
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.12.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu






ekologické vzdělávání má jako profilový odborný předmět všeobecně vzdělávací i
průpravnou funkci,
podílí se na pochopení vztahů mezi živou a neživou přírodou a mezi organismy navzájem,
vede k chápání morfologické, fyziologické a etologické rozmanitosti organismů,
vede k samostatnému objevování složitých vztahů a vazeb v ekosystému, rozvíjí a
podporuje vytváření úsudků a řešení problémů, poskytuje znalosti využitelné v praxi i
při dalším studiu,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat ekologické poznatky
v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním
životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.),

6.12.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky vztahujícími se k abiotickým a biotickým faktorům
životního prostředí, které ovlivňují existenci organismů a jejich diverzitu,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností.,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– znalost a aplikaci odborných pojmů užívaných v ekologii,
– schopnost hodnocení vzájemných vztahů mezi organismy,
– pochopení dynamiky ekosystému a jednotnosti mezi neživou a živou
přírodou,
– pochopení základních rozdílů mezi biocenózou přirozenou a umělou,
– znalost biogeochemických cyklů v přírodě jako základní podmínky
existence
života a uvědomění si odpovědnosti člověka za udržitelnost života, chápání
principu udržitelného rozvoje,
důležitou charakteristikou ekologického učiva jsou mezipředmětové vztahy v návaznosti
na vyučovací předměty geologii, geografii, biologii a chemii,
teoretické znalosti jsou následně rozvíjeny a doplněny v odborné praxi.

6.12.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí



Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
pochopili a využívali principy udržitelnosti v reálné skutečnosti
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řešili každodenní situace i přírodovědné problémy, hledali a nacházeli nové přístupy a
nová řešení,
vážili si života, zdraví, životního prostředí, snažili se je zachovat pro příští generace,
ekologicky hodnotili výsledky řešení vzhledem k realitě,
na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním oboru.

6.12.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (atlasy, klíče, odborná literatura, časopisy) a
internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
samostatná tvorba prezentací na řešenou problematiku, diskuze a hodnocení výsledku,
kooperativní vyučování při osvojování si nových vědomostí a dovedností,
žákovský projekt na dané téma spojený s obhajobou jako příprava na obhajobu
závěrečné práce,
soutěže při procvičování učiva,
soutěže s ekologickou tematikou (ekologická olympiáda),
praktická výuka v terénu – pozorování, měření (práce s biometrickými pomůckami).

6.12.5. Hodnocení výsledků žáků






během školního roku žáci píší kratší písemné práce v rozsahu 20 minut,
po dokončení tematického celku píší žáci test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami,
test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování ústní i písemnou formou,
žáci zpracovávají během školního roku alespoň jeden referát s tematikou probírané
látky, nebo formou aktuality reagují na aktuální ekologický problém. Žák je hodnocen
učitelem a vybranými žáky formou obhajoby.
při hodnocení bude kladen důraz na:
– přesnost a srozumitelnost sdělení, vyjadřování a používání odborné
terminologie,
– aktivitu při opakování na začátku hodin, aktivitu při práci v průběhu hodin
– schopnost aplikace obecných zákonitostí při řešení konkrétních
ekologických situací,
– využití audiovizuální techniky a práce s pomůckami a odborným textem.

6.12.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat







rozvíjení a prohlubování logického a abstraktního myšlení,
čtení s porozuměním odborného textu,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů
(grafy, diagramy, tabulky, internet),
aplikace získaných vědomostí a dovedností z ekologie v osobním i praktickém životě a
při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby řešení situace,
aktivní účast v diskuzích, formulování a obhajování svých názorů a postojů.
ekologizace reálné situace, práce na základě ekologického modelování a hodnocení
výsledků řešení vzhledem k realitě.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.13. Učební osnova vyučovacího předmětu Informační a komunikační
technologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Informační a komunikační technologie (IKT)
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 198
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.13.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





žáci si rozšíří základní dovednosti z oblasti informační a komunikační technologie,
žáci pracují s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívají je ve svém
osobním i profesním životě,
žáci zpracovávají a vyhodnocují informace různého charakteru,
výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat poznatky z oblasti IKT
v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním
životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).

6.13.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou a vyváženou strukturou
základních pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností a tyto opakovat,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– znalost odborných pojmů užívaných v IKT,
– základy ovládání prostředků IKT (počítač, tiskárna, fotoaparát, aj.),
– práce se standardním aplikačním programovým vybavením (operační
systém, kancelářský software, grafické aplikace, antivirový sw, aj.),
– vyhledání, vyhodnocení, zpracování a prezentace informací,
– elektronická komunikace (chat, e-mail, diskuze, aj.),
vyučování probíhá formou praktického cvičení v odborné učebně, třída se dělí na dvě
skupiny,
důležitou charakteristikou učiva jsou četné mezipředmětové vztahy (zejména
matematika, fyzika, chemie, biologie a odborné předměty).

6.13.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 rozvíjeli osobnost žáka s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
 řešili každodenní situace v oblasti IKT,
 posuzovali rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů,
 znali důsledky nadměrné závislosti na IKT,
 vyhodnocovali informace z různých zdrojů a různého charakteru,
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kriticky hodnotili výsledky vlastní práce a práce ostatních žáků.

6.13.4. Výukové strategie (pojetí výuky)






skupinové i individuální vyučování při osvojování si nových vědomostí a dovedností,
žákovský projekt na dané téma spojený s obhajobou (např. při výuce tvorby www
stránek, vytváření prezentací),
soutěže při procvičování učiva,
praktická cvičení,
individuální doučování.

6.13.5. Hodnocení výsledků žáků





po dokončení tematického celku konají žáci praktický test, v rozsahu 40 - 60 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování ústní i praktickou formou,
žáci zpracovávají během školního roku alespoň jednu samostatnou práci s tematikou
probírané látky; žák je hodnocen učitelem, popř. vybranými žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– teoretickou a praktickou připravenost,
– kvalitu praktických výsledků – jejich funkčnost, použitelnost a estetičnost,
– přesnost a srozumitelnost sdělení, vyjadřování,
– využití vhodné techniky a programového vybavení pro práci,
– aktivní účast žáka v hodinách
– dodržování předpisu BOZ.

6.13.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat










využívání získaných vědomostí a dovedností z IKT v praktickém životě,
využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti
své učební činnosti a racionálnější organizaci práce,
aplikace IKT poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání,
vedení k vyhledávání informací vhodných k řešení problémů,
vedení žáků k efektivní práci s informacemi,
žáci respektují autorská práva,
žáci dodržují zásady bezpečnosti a hygieny práce při využívání informační a komunikační
technologie v praxi,
četli s porozuměním odborný text,
vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich porovnávání a hodnocení; získané
poznatky, efektivně využívá v procesu učení a tvůrčí činnosti.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.14. Učební osnova vyučovacího předmětu Ekonomika
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Ekonomika
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 120
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.14.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu







seznamuje žáky se základními ekonomickými vztahy a ekonomickým prostředím,
rozvíjí ekonomické myšlení žáků, aby pochopili mechanismus fungování tržní ekonomiky
a porozuměli podstatě podnikatelské činnosti a základnímu principu hospodaření
podniku,
poskytuje žákům základní orientaci v ekonomických souvislostech,
žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit,
žáci se orientují v právní úpravě podnikání,
pracují s informačními zdroji.

6.14.2. Charakteristika učiva



výuka probíhá dvě hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku,
obsah učiva je rozdělen do 7 tematických celků:
– podnik, majetek podniku a hospodaření podniku,
– mzdy, zákonné odvody,
– národní hospodářství a EU,
– podstata fungování tržní ekonomiky,
– podnikání,
– osobní finance
– daňová soustava a finanční trh,
 vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz na praktické využívání osvojených
poznatků v oboru:
– žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojí si ekonomický,
způsob myšlení,
– žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru,
– žáci získají poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele,
– žáci získají základní znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítávat mzdy a
pojištění, zorientují se v daňové soustavě,

6.14.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 aktivně jednali při hledání zaměstnání a používali právní stránky této oblasti,
 uvažovali a jednali v intencích udržitelnosti rozvoje,
 zaujali postoj k problematice globalizace, porovnávali její klady a zápory,
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ctili a vážili si práce,
neuváženě přijímali „lákadla“ finančního trhu.

6.14.4. Výukové strategie (pojetí výuky)



výuka je převážně teoretická, doplněná o praktické ukázky a příklady,
používané metody výuky:
– odborný výklad s použitím zákonů, vyhlášek, norem, odborných časopisů a příkladů
z praxe,
– samostatná práce žáků s odborným textem (zákony, vyhláškami, dohody, smlouvy),
– diskusní metody na zadané ekonomické téma,
– procvičování typových příkladů výpočtů a řešení,
– skupinová práce a následná prezentace, obhajoba vlastní práce,

6.14.5. Hodnocení výsledků žáků


důraz při hodnocení žáků bude kladen na:
– hloubku a porozumění učivu,
– schopnost aplikovat získané ekonomické poznatky v praxi i v běžném životě,
– samostatnost a tvůrčí přístup žáků,
– aktivitu při diskuzích na dané téma,
 celkové hodnocení žáků bude vycházet z:
– výsledků krátkých testů (do 15 minut) a orientačního testování,
– výsledků závěrečných testů (do 30 minut) z jednotlivých učebních ekonomických
celků,
– hodnocení samostatných seminárních prací na zadané ekonomické téma,
– hodnocení žákovské prezentace na dané ekonomické téma.

6.14.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat





příprava na vstup do profesního i osobního života,
využívání ekonomické teorie v profesním i v osobním životě,
využívání zákonů důležitých pro profesní život,
práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí,
– vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce
zaměstnání, o trhu práce,
– písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o
zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních
(motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory,
výběrová řízení, nácvik konkrétních situací.
 příprava na případné soukromé podnikání,
 aplikování finanční gramotnosti v osobním životě,
 čtenářská gramotnost, čtení s porozuměním ekonomických textů.
Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.

Školní vzdělávací program

Str. 116

Školní vzdělávací program

Str. 117

Školní vzdělávací program

Str. 118

6.15. Učební osnova vyučovacího předmětu Monitorování a ekologické analýzy
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Monitorování a ekologické analýzy
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 120
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.15.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





vyučovací předmět monitorování zahrnuje komplexně požadavky přírodovědné složky
všeobecného a odborného vzdělávání,
poskytuje žákům soubor poznatků o principech monitorování a ekologických analýz
složek životního prostředí,
žáci získají základní pracovní návyky pro výkon povolání a schopnost vyvozovat závěry
ze získaných dat a údajů,
žáci se naučí správně pracovat s informačními zdroji a normami,

6.15.2. Charakteristika učiva








učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou strukturou základních a
odborných pojmů a vztahů,
žáci si osvojí praktické dovednosti v laboratoři i v terénu, týkající se metod analýz a jejich
aplikací na aktuální stav životního prostředí,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých přírodovědných poznatků a zkušeností,
výuka probíhá dvě hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku v laboratoři chemie nebo v terénu,
přičemž třída je rozdělena na dvě skupiny,
v monitorování se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti na vyučovací
předměty chemii, biologii a ekologii, hygienu a toxikologii, odpadové hospodářství,
právní přípravu a výpočetní techniku,
při výuce klade důraz na pečlivost, přesnost, na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny
práce a na ekologické aspekty praktických činností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– osvojení základních prací s přístroji a zařízeními na pracovišti v souladu
s předpisy a pracovními postupy,
– dodržování ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v chemické laboratoři i v terénu a zásad první pomoci,
– osvojení základů terénních a laboratorních prací při odběru a analýze
vzorků,
– vyvozování souvislostí a využívání již dříve nabytých poznatků a zkušeností,
– vyhodnocení výsledků své práce, vypracování protokolu a navržení
případných opatření.
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6.15.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly,
 chápali význam životního prostředí pro člověka, vytvářeli hodnoty a postoje ve vztahu
k životnímu prostředí v reálných podmínkách,
 uplatňovali odborné znalosti ve svém osobním i profesním životě,
 jednali v souladu udržitelného rozvoje,
 rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a přesnost,
 cítili potřebu neustále zdokonalovat své pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti
v laboratoři i v terénu,
 s pečlivostí hodnotili změny složek životního prostředí na daném místě, v prostoru a v
čase, navrhli případná opatření k ochraně a obnově životního prostředí a zdraví člověka.

6.15.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (odborná literatura, časopisy, právní a technické
normy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
přesná analýza a interpretace odborných dat,
osvojování principů základních metod chemické laboratorní techniky,
práce s laboratorními přístroji, sestavování aparatur a práce podle laboratorních
předpisů,
při výuce jsou kromě výkladu využívány moderní formy výuky: diskuze, skupinová i
samostatná práce, využití pracovních listů, vyhledávání informací,
vypracování pracovního protokolu,
žákovský projekt na dané téma spojený s obhajobou.

6.15.5. Hodnocení výsledků žáků





ke kontrole vědomostí a dovedností slouží písemné zkoušení a ústní orientační zkoušení,
dvakrát za pololetí píší žáci test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami, test
nepřesáhne 30 minut,
během 3. ročníku žák zpracovává ročníkovou práci na téma monitorování vod, která je
průběžně hodnocena na konci každého čtvrtletí,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– kvalitu provedení zadaného úkolu,
– schopnost porozumění odbornému textu a jeho aplikace,
– schopnost vyhledávání informací v literatuře, právních normách a na
internetu,
– zručnost, aktivní přístup a pečlivost, grafická úroveň práce.

6.15.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat





efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů,
využívání vědomostí a dovedností získaných v předmětu monitorování v praktickém
životě,
rozvíjení manuální zručnosti při práci s analytickou technikou,
samostatné i týmové řešení každodenních situací a odborných problémů, hledání a
nacházení nových přístupů a nových řešení,

Školní vzdělávací program

Str. 120




vyjadřování a zdůvodňování svých názorů, obhajování řešení problematiky životního
prostředí a působení pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí,
dodržování předpisů bezpečnosti práce s chemickými látkami a přípravky.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.16. Učební osnova vyučovacího předmětu Ochrana a tvorba životního
prostředí
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Ochrana a tvorba životního prostředí
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 219
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.16.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





vzdělávání v ochraně životního prostředí má funkci odborně vzdělávací a průpravnou
pro pracovní uplatnění žáka,
přispívá k hlubšímu, komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů,
formuje žádoucí vztahy k prostředí a umožňuje proniknout do dějů probíhajících v živé i
neživé přírodě,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat znalosti v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím
zaměstnání, volném čase apod.),

6.16.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky obsahových okruhů environmentální přípravy,
ekologického vzdělávání a ochrany životního prostředí, se systematickou strukturou
základních pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby nutily žáky vyvozovat souvislosti a využívat již
dříve nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– vliv člověka na životní prostředí,
– ochranu přírody a krajiny při hospodaření i obecném užívání,
– ochranu diverzity,
– územní a druhovou ochranu,
– legislativu v ochraně přírody,
do ochrany přírody jsou zapracovány také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
vyučovací předměty biologii, ekologii, chemii a výpočetní techniku,
získané teoretické vědomosti jsou aplikovány a rozvíjeny při praktických cvičeních
v terénu při odborných exkurzích a praxích.

6.16.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí




Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
získali pozitivní vztah k přírodě a aktivní vztah k ochraně životního prostředí.
využívali přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě v běžných situacích
i situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí,
upevňovali svou odbornost, občanskou a pracovní zodpovědnost,
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rozvíjeli svou osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
posuzovali ekonomickou, estetickou a morální hodnotu přírodních prvků,
komunikovali, vyhledávali a interpretovali přírodovědné informace a zaujímali
stanoviska vzhledem ke společenské a ekonomické realitě,
na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním oboru.

6.16.4. Výukové strategie (pojetí výuky)









výklad odborných pojmů a témat,
pozorování a zkoumání přírody, odhady důsledků činností, a diskuze o nich,
měření, zpracování a vyhodnocování výsledků
vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (atlasy, klíče, odborná literatura, časopisy, právní
normy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
kooperativní vyučování, komunikace při řešení ekologických problémů,
žákovský projekt na dané téma spojený s obhajobou, soutěže a skupinová práce při
procvičování učiva,
čtení s porozuměním, analýza a interpretace informací a odborného textu,
odborné exkurze, terénní monitoring, práce s jednoduchými nástroji pro práci v terénu.

6.16.5. Hodnocení výsledků žáků





po dokončení tematického celku píší žáci test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami,
test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
každý žák zpracuje žákovský projekt na dané téma, při tomto projektu budou žáci
využívat ICT, žák bude hodnocen učitelem a žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při řešení úloh, při vyučování a samostatnost při řešení problémů,
– přesnost a odbornost vyjadřování,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí při řešení konkrétních situací,
schopnost aplikovat získané poznatky v praxi,
– grafickou úroveň práce,
– schopnost porozumění odbornému textu a jeho aplikace,
– schopnost vyhledávání informací v literatuře, právních normách a na
internetu.

6.16.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat







rozvíjení schopnosti učení a prohlubování logického myšlení,
rozvíjení využití přírodovědných vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení
běžných situací, aplikace poznatků v odborné složce vzdělávání,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů,
čtení, pochopení a aplikace odborného a legislativního textu,
spolupráce při řešení problémů s jinými lidmi, aktivní účast v diskuzích, formulování a
obhajování svých názorů a postojů, vyjadřování přiměřené účelu jednání a komunikační
situaci v mluvených i psaných projevech,
rozvíjení schopnosti uplatnění žáka na trhu práce.
Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.17. Učební osnova vyučovacího předmětu Odpadové hospodářství
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Odpadové hospodářství
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 120
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.17.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





vzdělávání v odpadovém hospodářství má funkci odborně vzdělávací a průpravnou pro
pracovní uplatnění žáka,
poskytuje ucelený přehled znalostí a vědomostí o odpadovém hospodářství a
povinnostech nakládání s odpady
rozvíjí intelektové vlastnosti, schopnost vytváření úsudků a řešení problémů, poskytuje
znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat znalosti v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím
zaměstnání, volném čase apod.).

6.17.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou strukturou základních a
odborných pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– základní pojmy v odpadovém hospodářství,
– právní předpisy odpadového hospodářství,
– rozdělení, klasifikaci a vlastnosti odpadů,
– povinnosti při nakládání s odpady,
– postupy shromažďování, separace a recyklace odpadů,
– postupy biologického využití odpadů,
– postupy odstraňování odpadů,
teoretické vyučování je doplněno odbornými exkurzemi a praxemi,
v odpadovém hospodářství se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
vyučovací předměty fyziku, chemii, biologii, hygienu a toxikologii a právní přípravu.

6.17.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí




Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
aplikovali a předávali své znalosti v reálném životě, řešili každodenní situace i odborné
problémy,
upevňovali svou odbornost, občanskou a pracovní zodpovědnost,
rozvíjeli svou osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
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hodnotili odborné postupy vzhledem k společenské a ekonomické realitě,
hodnotili realisticky a zodpovědně vliv odpadů na složky životního prostředí a na zdraví
člověka a navrhovali postupy ochrany složek životního prostředí při nakládání s odpady,
aplikovali zásady ochrany životního prostředí a zdraví při práci (BOZ),
na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním oboru,
esteticky posuzovali odpadovou problematiku.

6.17.4. Výukové strategie (pojetí výuky)









výklad odborných pojmů a témat,
vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (odborná literatura, časopisy, právní a technické
normy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
čtení s porozuměním, analýza a interpretace odborného textu,
kooperativní vyučování a diskuze o problémech odpadového hospodářství,
žákovský projekt na dané téma (např. seminární práce, využití IKT),
kreslení a popis obrázků, fotografií a technologických schémat,
analýza technologických údajů a návrh jejich regulace a úpravy,
exkurze do technologických provozů.

6.17.5. Hodnocení výsledků žáků





během školního roku žáci píší tematicky zaměřené písemné práce v rozsahu max. 25
minut, nebo test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami, test nepřesáhne 25 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
ve 3. ročníku každý žák zpracuje během školního roku 1 žákovský projekt na dané téma,
žáci využívají odbornou literaturu a IKT, výstupem je seminární práce a její obhajoba,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při opakování a řešení problémových úloh,
– přesnost odborného vyjadřování,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí a základních odborných znalostí při
řešení konkrétních odborných problémů,
– schopnost porozumění odbornému textu a jeho aplikace,
– schopnost vyhledávání informací v literatuře, právních normách a na
internetu,
– grafickou úroveň práce.

6.17.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat








užívání přesné odborné terminologie,
čtení, pochopení a aplikace odborného a legislativního textu,
rozvíjení schopnosti učení a prohlubování logického myšlení,
aplikování poznatků a postupů ve vyšší odborné složce vzdělávání,
efektivní shromažďování, analýza a interpretace odborných dat z různých zdrojů (grafy,
diagramy, tabulky, internet), rozvíjení schopnosti práce s informačními technologiemi,
rozvíjení schopnosti využití odborných vědomostí a dovedností při řešení běžných i
specifických problémů životního prostředí v odborném, občanském a soukromém
životě,
rozvíjení schopnosti uplatnění žáka na trhu práce.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.18. Učební osnova vyučovacího předmětu Hygiena a toxikologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Hygiena a toxikologie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 81
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.18.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





vzdělávání v hygieně a toxikologii má funkci odborně vzdělávací a průpravnou pro
pracovní uplatnění žáka,
poskytuje ucelený přehled znalostí a vědomostí o životním a pracovním prostředí a o
působení hygienických faktorů,
rozvíjí intelektové vlastnosti, schopnost vytváření úsudků a řešení problémů, poskytuje
znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat znalosti v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě, budoucím
zaměstnání, volném čase apod.).

6.18.2. Charakteristika učiva







učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou strukturou základních a
odborných pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– ochranu složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy),
– ochranu jakosti pitné vody,
– vliv faktorů pracovního prostředí na zdraví,
– bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
– toxikologii a nakládání s chemickými látkami,
– právní předpisy na ochranu složek životního prostředí a zdraví lidí,
tematické celky jsou doplněny odbornými exkurzemi a praxemi,
v hygieně a toxikologii se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti na
vyučovací předměty fyziku, chemii, biologii, odpadové hospodářství, právní přípravu.

6.18.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 upevňovali svou odbornost, občanskou a pracovní zodpovědnost,
 rozvíjeli svou osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
 hodnotili odborné postupy vzhledem k společenské a ekonomické realitě,
 hodnotili realisticky a zodpovědně vliv znečišťujících látek na složky životního prostředí
a zdraví člověka, hodnotili vliv pracovních podmínek na zdraví člověka a navrhovali
postupy ochrany složek životního prostředí,
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na základě zprostředkovaných informací se odpovědně rozhodli o dalším vzdělávání a
případném působení v konkrétním oboru,
aplikovali zásady ochrany životního prostředí a zdraví při práci (BOZ).

6.18.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








výklad odborných pojmů a témat,
vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (odborná literatura, časopisy, právní a technické
normy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
čtení s porozuměním, analýza a interpretace odborného textu,
kooperativní vyučování a diskuze o problémech složek životního a pracovního prostředí,
kreslení a popis obrázků, fotografií a technologických schémat,
analýza technologických údajů a návrh jejich regulace a úpravy,
exkurze do technologických provozů,

6.18.5. Hodnocení výsledků žáků




během školního roku žáci píší tematicky zaměřené písemné práce v rozsahu max. 25
minut, nebo test s uzavřenými nebo otevřenými otázkami, test nepřesáhne 25 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu při opakování a řešení problémových úloh,
– přesnost odborného vyjadřování,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí a základních odborných znalostí
při řešení konkrétních odborných problémů,
– schopnost porozumění odbornému textu a jeho aplikace,
– schopnost vyhledávání relevantních informací v literatuře, právních
normách a na internetu,
– grafickou úroveň práce.

6.18.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat








užívání přesné odborné terminologie,
čtení, pochopení a aplikace odborného a legislativního textu,
rozvíjení schopnosti učení a prohlubování logického myšlení,
aplikování poznatků a postupů ve vyšší odborné složce vzdělávání,
efektivní shromažďování, analýza a interpretace odborných dat z různých zdrojů (grafy,
diagramy, tabulky, internet), rozvíjení schopnosti práce s informačními technologiemi,
rozvíjení schopnosti využití odborných vědomostí a dovedností v praktickém životě, při
řešení běžných i specifických problémů životního prostředí v odborném, občanském a
soukromém životě,
rozvíjení schopnosti uplatnění žáka na trhu práce.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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6.19. Učební osnova vyučovacího předmětu Rekultivace
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy

Rekultivace
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Název ŠVP
Ochrana životního prostředí
Forma vzdělávání
denní
Celkový počet hodin za studium 66
Datum platnosti
od 1. 9. 2016
Pojetí vyučovacího předmětu

6.19.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu





předmět rekultivace má kromě funkce odborně vzdělávací i funkci průpravnou pro
odbornou složku vzdělávání, znalosti z předmětu jsou především využívány
v regionech ovlivněných těžbou nerostných surovin,
poskytuje ucelenou orientaci žáka v problematice asanace, rekultivace a resocializace
území ovlivněných antropogenní činností, především těžbou nerostných surovin,
rozvíjí schopnost vytváření úsudků a řešení problémů, poskytuje základní rekultivační
znalosti využitelné v praxi i při dalším studiu,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat nabyté vědomosti v řešení
rekultivační problematiky (v odborné složce vzdělávání, budoucím zaměstnání,
v osobním životě a dalším studiu).

6.19.2. Charakteristika učiva






učivo je vymezeno do tematických celků logicky navazujících na vlastní rekultivační
problematiku, se systematickou strukturou základních pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých poznatků a zkušeností,
vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– řešení pedologické diagnostiky, znalosti vlastností půdních druhů, půdních
skupin a genetických půdních typů,
– práci s pedologickou mapou,
– znalosti vhodných technologických postupů při zúrodňovací a rekultivační
činnosti na poškozené zemědělské půdě, v území ovlivněných těžbou a při
rekultivaci území ostatních stanovišť s jinými deficitními vlastnostmi,
v rekultivační problematice se uplatňují také mezipředmětové vztahy v návaznosti
vyučovací předměty ekologii, geologii, chemii, monitoring a ochranu životního
prostředí.

6.19.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí





Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
neustále upevňovali svou odbornost, občanskou a pracovní zodpovědnost,
cítili potřebu rozvíjet svou osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a
kreativitu,
jednali v souladu s udržitelným rozvojem,
kriticky hodnotili způsoby rekultivace v daném prostoru,
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objektivně hodnotili výsledky řešení problémů krajinného inženýrství vzhledem
k realitě.

6.19.4. Výukové strategie (pojetí výuky)








výklad odborných pojmů a témat,
vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (odborná literatura, časopisy, právní a technické
normy) a internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
čtení s porozuměním, analýza a interpretace odborného textu,
kooperativní vyučování při řešení způsobů a variant řešení rekultivační problematiky,
žákovský projekt na dané téma spojený s tvorbou a obhajobou prezentací (využití IKT),
soutěže při procvičování učiva,
kreslení prostorového uspořádání návrhů řešení rekultivačního záměru.

6.19.5. Hodnocení výsledků žáků






během školního roku žáci píší čtvrtletní práce v maximálním rozsahu 40 minut,
po dokončení tematického celku píšou žáci test s uzavřenými nebo otevřenými
otázkami, test nepřesáhne 30 minut,
učitel průběžně využívá krátkého orientačního testování,
každý žák zpracuje během školního roku vždy za jedno pololetí alespoň jeden referát
na aktuální téma probírané látky nebo aktualitu. Lze využívat IKT, žák bude hodnocen
učitelem i žáky formou obhajoby,
při hodnocení bude kladen důraz na:
– aktivitu, samostatnost při sdělení,
– přesnost a výstižnost používaných odborných pojmů,
– schopnost aplikace obecných zákonitostí při řešení konkrétních situací,
– schopnost vyhledávání informací v literatuře, právních normách a na internetu,
– grafickou úroveň zpracování prezentací a návrhů řešení.

6.19.6. Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci
průřezových témat









užívání přesné odborné terminologie,
čtení, pochopení a aplikace odborného a legislativního textu,
rozvíjení schopnosti učení a prohlubování logického a abstraktního myšlení,
aplikování poznatků a postupů ve vyšší odborné složce vzdělávání,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých
zdrojů (grafy, diagramy, tabulky, internet),
využívání získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě, při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby řešení rekultivační problematiky,
rozvíjení a prohlubování znalostí a schopností posouzení možných způsobů asanace,
rekultivace a resocializace krajiny,
práce s ekologickými modely a hodnocení výsledků řešení vzhledem k realitě.

Konkrétní popis rozvoje KK a aplikace PT je uveden v tabulce rozpisu učiva.
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7. Materiální zabezpečení vzdělávání
7.1. Materiální podmínky
Škola leží v klidném a v bezpečném prostředí nedaleko středu města. V její blízkosti se nachází
park, jehož součástí je i školní arboretum. Škola má výbornou dopravní dostupnost. Zvláštností
školy je netradiční design a interiér, který odpovídá zaměření školy. Příjemné prostředí školy
s velmi citlivou výzdobou dává předpoklady pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost.

7.1.1. Budovy




Škola. Budova má přízemí a tři podlaží. V budově školy se nachází rovněž domov mládeže
a školní jídelna. Domov mládeže má kapacitu 80 lůžek, ve dvou a třílůžkových pokojích.
V budově jsou kromě učeben dále šatny, kabinety učitelů, sborovna a školní kantýna.
Vedení školy. Samostatná budova, kde se nacházejí kanceláře (ředitel školy, zástupce
ředitele a sekretariát, ekologické centrum Viana), laboratoř chemie, učebna výpočetní
techniky, posilovna a zasedací místnost se zimní zahradou.
Centrum bakalářských studií. V budově je aula pro 86 posluchačů, 3 učebny s kapacitou
30 posluchačů, učebna výpočetní techniky a laboratoř.

7.1.2. Učebny
Typ

učebny

Kmenová
učebna

Laboratoř
chemie I

Laboratoř
chemie II

Laboratoř
biologie
Učebna
výpočetní
techniky
Odborná
učebna pro
anglický jazyk

Počet
učeben

Vybavení učebny

7

Multimediální počítač, dataprojektor, internet,
interaktivní tabule, ozvučení,

1

Analytické váhy, přenosné váhy, spektrofotometr
VARIAN + PC, spektrofotometr HACH, multimetr
MULTI 720, vypalovací pec, vodní lázeň, sušárna, pH
metr GRYF, konduktometr OK 113, třepačka,
magnetická míchadla, topná hnízda, reaktor HACH
(2 ks), automatické pipety, soupravy VISOCOLOR
pro terénní měření s fotometry.
standardní chemické sklo, pylonová tabule, TV, DVD
přehrávač, digitální refraktometry, meteorologický
stožár s čidly

Kapacita
učebny

24

Využití
v
předmětech
Všeobecně
vzdělávací
předměty a
odborné
předměty

12

Chemie,
monitorování a
ekologické
analýzy

2

standardní laboratorní vybavení, digestoře

8

Chemie,
monitorování a
ekologické
analýzy

1

optické mikroskopy, mikroskop s připojením TV,
binokulární lupy
preparační sady, trvalé preparáty
centrifuga, termobox, antropometrické pomůcky,
tonometr

10

Biologie

1

Internet, projekce, ozvučení

12

IKT, anglický a
německý jazyk

1

Multimediální počítač, dataprojektor, internet,
interaktivní tabule, ozvučení

14

Anglický jazyk
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Odborná
učebna pro
německý jazyk

1

Multimediální počítač, dataprojektor, internet,
ozvučení

14

Německý jazyk

7.1.3. Další prostory
Název

Využití

Vybavení

Posilovna

Tělesná výchova, mimoškolní činnost, volný
přístup žákům a zaměstnancům

Posilovací stroje, rotopedy, činky

Aula

Přednášky, semináře, výstavy, vernisáže,
kulturní pořady, setkání absolventů

Multimediální
počítač,
dataprojektor,
internet,
hlasovací zařízení, audio systém,
ozvučení

Zasedací
místnost

Přijímací řízení, maturitní
pedagogické a provozní porady

Školní klub

Výstavy, vernisáže, setkání absolventů

Zimní zahrada

Mluvčí tříd

Informační
centrum

Volný přístup žákům a zaměstnancům, tisk,
kopírování, skenování

zkoušky,

Kapacita

200

25

12
Odborná
knihovna,
6
x
multimediální počítač, internet,
kopírovací multifunkční stroj

Učební pomůcky, didaktické prostředky, učebnice
Škola má kvalitní učební pomůcky a didaktické prostředky, které se využívají ve všech
předmětech. Učitelé používají biologické, chemické a matematické modely, nástěnné mapy pro
výuku jazyků, geografii, fyziku, biologii a chemii. Učitelé mají k dispozici bohatý výběr výukových
programů na PC.
Žáci školy dostávají na začátku školního roku zdarma učebnice. Všechny používané učebnice
mají doložku doporučení MŠMT. Kromě učebnic se používají zejména na odborné předměty
učební texty, které vytvořili odborní učitelé. Učitelé při vyučování běžně využívají počítačovou
projekci a prezentace vytvořené v programu PowerPoint. Učitelé tyto prezentace zveřejňují na
webových stránkách školy.

7.1.4. Služby žákům






Stravování. Škola zajišťuje stravování ve vlastní jídelně. Kromě obědů se zde připravuje i
snídaně a večeře pro ubytované žáky. Jídelna nabízí i vegetariánskou stravu.
Ubytování první kategorie je zajištěno pro 80 žáků. Domov mládeže je v budově školy.
Pokoje jsou 2 – 3 lůžkové. Ubytovaní žáci mají k dispozici kuchyňku a lednici. Domov
mládeže připravuje pro bohatou mimoškolní činnost.
Klub přátel školy. Hlavním posláním tohoto sdružení (žáci, zaměstnanci, rodiče a ostatní
fyzické i právnické osoby) je hájit a prosazovat zájmy svých členů, podporovat zájmové
činnosti žáků, podporovat talentované a sociálně slabší žáky, podporovat pořádání
speciálních kurzů pro žáky a pořádat osvětové, kulturní, sportovní a společenské akce,
zejména maturitní plesy žáků Scholy Humanitas.
Informační centrum (IC) zajišťuje přístup k informacím žákům a zaměstnancům školy
v době od 7:00 do 15:30. Internetové služby pro žáky a zaměstnance jsou zdarma.
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V informačním centru je i odborná knihovna. Půjčování literatury, tiskovin a datových
nosičů je rovněž zdarma. IC zajišťuje vazbu maturitních prací žáků a studijních textů
učitelů.
Elektronická databáze Bakaláři slouží k pravidelnému informování žáků a jejich zákonných
zástupců o průběžném prospěchu a docházce do školy. Informace se předávají
prostřednictvím internetu.
Posilovna, školní hřiště, hřiště na pétanque. Uvedená sportoviště využívají především
ubytovaní žáci v rámci mimoškolní výchovy a ve svém volném čase. Přístup všech žáků
školy je zdarma.
Sportovní sklad je vybaven lyžařskou výzbrojí (sjezdové i běžecké lyžování) pro žáky, kteří
v prvním ročníku absolvují lyžařský výcvik. Půjčování výzbroje je zdarma.
Řidičský průkaz mohou žáci získat ve třetím ročníku. Škola přispívá částkou 1000,- Kč. Kurs
probíhá přímo v prostorách školy.
Kurs řetězové morové pily a křovinořezu. Osvědčení získávají chlapci třetího ročníku.
Taneční kurzy probíhají v aule školy.

7.2. Podmínky BOZ
Škola má zpracovány směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Hygienické
požadavky na prostory a provoz školy jsou v souladu se zákonem č.258/2000 ve znění zákona
č.186/2006. Podrobná pravidla z oblasti BOZ jsou uvedena ve školním řádu. S těmito pravidly
jsou žáci seznamováni vždy na začátku školního roku třídním učitelem.
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8. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP
Škola si vybudovala od svého vzniku v roce 1992 širokou skupinu sociálních partnerů. Sociální
partnery lze rozdělit do několika skupin podle zaměření spolupráce.
Největší skupinou jsou partneři, kteří pomáhají při naplňování cílů středního odborného
vzdělávání v předmětu odborná praxe. Škola využívá provozy i personál daného podniku.
Významnou skupinou jsou vysoké školy. Konkrétní spolupráce:
 Schola Humanitas je cvičná (fakultní) škola několika vysokých škol. Učitelé Scholy
Humanitas zajišťují pedagogickou praxi pro studenty vysokých škol.
 V prostorách Scholy Humanitas studují vysokoškoláci bakalářského studia.
 Učitelé vysokých škol jsou oponenti i konzultanti maturitních prací žáků 4. ročníku.
Další skupina partnerů pomáhá při organizaci významných soutěží a společenských akcí. Pomoc
je zejména materiální. Partneři sponzorují soutěže, výstavy a vernisáže.
Poslední skupinou jsou ostatní sociální partneři, kteří mají různá zaměření spolupráce.
Přehled partnerů podle oblastí a zaměření:

8.1. Oblast zajišťování odborné praxe
Název partnera

Obsah

Správa Národního parku
České Švýcarsko

Týdenní studijní pobyt, geologie,
flora, fauna, ochrana přírody

1.

Exkurze – úpravna vody

1.

Exkurze – úpravna vody

1.

Povodí Ohře, s. p.

Seminář – vodohospodářský film a
ekofilm Chomutov
Exkurze – vodní dílo Fláje

1.

Národní muzeum Praha

Exkurze – geologie, paleontologie

1.

Oblastní muzeum Most

Exkurze
–
geologické
přírodovědné sbírky

ČEZ, a. s., Elektrárny Tušimice

Exkurze – výroba elektřiny z uhlí,
odsíření,

2.

Česká rafinérská, a.s.

Exkurze – zpracování ropy

2.

Exkurze – využití biomasy

2.

Severočeské
vodovody
kanalizace, a.s.
Severočeská
společnost, a.s.

a

vodárenská

Výzkumný ústav
výroby Chomutov

rostlinné

Ročník

a

1.

United Energy
právní nástupce, a.s.

Exkurze – výroba tepla

2.

ForAgria - vzdělávací středisko
lesnictví a zemědělství, o.p.s.

Týdenní kurz, práce s řetězovou
motorovou pilou a křovinořezem

3.

Mostecké odpady, spol. s r.o

Exkurze – sběrný dvůr Litvínov

3.
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Sita CZ, a.s.

Exkurze – spalovna odpadu, skládka

3.

UNIPETROL RPA,s.r.o.

Exkurze
–
odbor
životního
prostředí, biologická čistička

3.

HUMECO

Exkurze – úpravna důlních vod
Pomořany, čistírna odpadních vod

3.

SD Bílina

Exkurze – rekultivace, kompostárna
Chotějovice

3.

CELIO, a.s.

Exkurze – skládka odpadu,
recyklační linka pryže Renogum

3.

Správa CHKO Křivoklátsko

Týdenní studijní pobyt, geologie,
flora, fauna, ochrana přírody

3.

8.2. Spolupráce s vysokými školami
Název partnera

Obsah

Česká zemědělská
univerzita Praha

Zajištění studia bakalářských oborů v prostorách
školy. Obhajoba maturitních prací žáků 4.
ročníku. Souvislá praxe vysokoškolských
studentů

Jihočeská univerzita České
Budějovice
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně
v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulty

Školní vzdělávací program

Logo
subjektu

SH je fakultní školou JU.
Souvislá praxe studentů pedagogické fakulty. SH
je fakultní školou PřF UJEP.
Souvislá praxe vysokoškolských studentů. SH je
fakultní školou PřF UK.
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8.3. Oblast dalších aktivit školy
Název partnera

Obsah

Severočeské
vodovody
kanalizace, a.s.
Severočeská
společnost, a.s.

a

vodárenská

Fotografická soutěž ke Světovému dni vody
Fotografická soutěž ke Světovému dni vody

Povodí Ohře, s. p.

Fotografická soutěž ke Světovému dni vody

JAPEK, s.r.o.

Přírodovědná soutěž Choroš pro žáky ZŠ
Ústeckého kraje
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9. Přílohy
9.1. Odborná praxe – možné oblasti realizace
Resort, odvětví, obor

Energetický průmysl

Hydrologie
a meteorologie

Chemický průmysl

Podnik, zařízení subjekt
United Energy Komořany

Výroba tepla

Elektrárna Prunéřov

Výroba elektrické energie,
odsíření

Elektrárna Tušimice

Laboratoře

Jaderná elektrárna Temelín

Informační centrum JETE

Malá vodní elektrárna Meziboří

Výroba elektrické energie

Větrná elektrárna Klíny

Výroba elektrické energie

Odbor hydrometeorologického
zabezpečení Vojenského a
hydrometeorologického úřadu PrahaRuzyně

Předpověď počasí

Česká rafinérská

Zpracování ropy

UNIPETROL RPA
NP České Švýcarsko
CHKO Křivoklátsko

Správa národních parků a
CHKO
CHKO České středohoří
NP Šumava

Lesnictví

ForAgria Litvínov

Tesařova stezka, Šumný důl
Naučné stezky a muzea

Školní naučná stezka Bořeň
Národní muzeum Praha

Školní vzdělávací program

Obsah

Odbor životního prostředí,
čistička odpadní vody
Botanika, zoologie, správa
NP, geologie
Biosferická
rezervace,
významné naučné stezky
Botanika, zoologie, geologie,
paleontologie
Informační centrum Stožec,
revitalizace
Soumarského
rašeliniště
Kurz práce s motorovou
řetězovou
pilou
a
křovinořezem
Botanika, zoologie, geologie,
hydrologie, význam naučné
stezky
Botanika, zoologie, geologie,
hydrologie, význam naučné
stezky
Geologické a přírodovědné
sbírky
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Geologické a přírodovědné
sbírky
Naučná stezka „Přírodou a dějinami Botanika, zoologie, geologie,
Oseka, Salesiova výšina, Krušnohorský hydrologie, význam naučné
zlom
stezky
Skládka komunálního a
Celio Litvínov
nebezpečného odpadu
Oblastní muzeum Most

Naučné stezky a muzea

Odpadové hospodářství

SITA CZ Ústí nad Labem

Spalovna odpadu, skládka

Renogum Most

Recyklace pryže

Sběrný dvůr Litvínov

Separace odpadu
Rekultivované plochy po
povrchové těžbě
Rekultivované plochy po
povrchové těžbě, geologický
vývoj pánevní oblasti

Severočeské doly Bílina
Rekultivace
Hněvín
Státní
správa
samospráva

a

Odbory ŽP městských a okresních úřadů Legislativa v oblasti ŽP
Úpravna vody Meziboří

Úprava pitné vody

Vodní dílo Fláje

Zásobování pitné vody
Kořenová čistička odpadních
vod
Úpravna důlních vod, čistírna
odpadních vod

SOŠ Spálené Poříčí
Humeco Most
Zemědělství

Výzkumný
Chomutov

ústav

rostlinné

výroby

Využití biomasy

Během školního roku mají žáci 1. ročníku 4 povinné praxe, žáci 2. ročníku mají 3 povinné praxe,
žáci 3. ročníku mají 3 povinné praxe a žáci 4. ročníku mají 1 povinnou praxi. Konkrétní praxe
v ročníku jsou uvedeny v učebním plánu pro daný školní rok.

9.2. Nepovinný předmět Seminář z biologie
Učební osnova vyučovacího předmětu Seminář z biologie
Název vyučovacího předmětu
Kód a název oboru vzdělávání
Název školy
Název ŠVP
Forma vzdělávání
Celkový počet hodin za studium
Datum platnosti
Školní vzdělávací program

Seminář z biologie
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního
prostředí- Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
Ochrana životního prostředí
denní
27
od 1. 9. 2019
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Pojetí vyučovacího předmětu

Obecný cíl vyučovacího předmětu








praktické vyučování probíhá v 1. a ve 2. ročníku 1 hodinu týdně,
je zařazen do učebního plánu jako nepovinný předmět a navazuje svým zaměřením na
obsah vyučovacího předmětu Biologie v 1. a ve 2. ročníku,
je určen především pro studenty s hlubším zájmem o biologii, kteří budou dále studovat
biologické vědy na vysoké škole s biologickým nebo přírodovědným zaměřením,
vhodně systematizuje, rozšiřuje, doplňuje a prohlubuje znalosti a dovednosti
z předmětu Biologie, které žáci získali v průběhu studia,
poskytuje ucelený přehled znalostí a vědomostí o přírodě a živých organismech v ní,
důraz klade na problémy související s ochranou životního prostředí,
vychovává přemýšlivého člověka, který bude umět používat biologii v různých životních
situacích (v odborné složce vzdělání, v dalším studiu, v osobním životě, v budoucím
zaměstnání, ve volném čase apod.).

Charakteristika učiva






učivo je vymezeno tematickými celky se systematickou strukturou základních a
odborných pojmů a vztahů,
jednotlivé celky jsou uspořádány tak, aby žáci vyvozovali souvislosti a využívali již dříve
nabytých přírodovědných poznatků a zkušeností, zejména z předmětu Biologie a
ostatních odborných předmětů,
předmět poskytuje ucelený přehled znalostí a vědomostí o přírodě a živých
organismech, vzhledem k profilu absolventa je kladen důraz zejména na:
– orientaci v základních formách živé přírody,
– témata obecně biologická, fyziologická a ekologická,
– určování rostlin a živočichů,
uplatňují se také mezipředmětové vztahy v návaznosti na vyučovací předměty geologii,
geografii, chemii a ekologii.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:
 rozvíjeli osobnost s důrazem na samostatnost, systematičnost a kreativitu,
 řešili každodenní situace i přírodovědné problémy, nacházeli nové přístupy a řešení,
 využívali biologické vědomosti a dovednosti v praktickém životě,
 hodnotili výsledky řešení vzhledem k realitě,
 jednali v duchu udržitelného rozvoje.

Výukové strategie (pojetí výuky)




vedení žáků k užívání vhodných zdrojů (atlasy, klíče, odborná literatura, časopisy) a
internetu, kritické hodnocení věrohodnosti informačních zdrojů,
soutěže při procvičování učiva („poznávačka“, zařazení a vysvětlení jednotlivých
biologických pojmů do systému biologických věd),
určování a zařazování rostlin a živočichů do systému.
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Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat









přesné biologické vyjadřování a čtení s porozuměním biologického textu,
efektivní vyhledávání a zpracovávání informací, vyhodnocení informací z různých zdrojů,
rozvíjení a prohlubování logického a abstraktního myšlení,
aktivní účast v diskuzích, formulování a obhajování svých názorů a postojů,
aplikování biologických poznatků a postupů v odborné složce vzdělávání, využívání
biologických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných situací,
získávání návyků při organizaci studia, podpora potřeby celoživotně se vzdělávat, užívání
vhodných způsobů, metoda strategií učení, rozvíjí u žáka smysl pro efektivní učení,
samostatné pozorování a poučené experimentování, ukazuje žákům, jak mají
formulovat hypotézy a jak mají ověřovat jejich pravdivost,
pochopení propojenosti jednotlivých oborů při řešení problému, hledat argumenty a
používat je ke kritické interpretaci získaných poznatků a k jejich ověřování.
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