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1 Úvodní identifikační údaje 

Název školy 

 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,  
Horšovský Týn, Littrowa 122 
  

Adresa 
 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 
 

Zřizovatel 
 
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň 
 

 
Kód a název oboru vzdělání 
 

41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Název školního vzdělávacího programu 
 
Zemědělec - farmář 
 

Stupeň poskytovaného vzdělání 
 
Střední vzdělání s výučním listem 
 

Délka a forma studia 
 
3 roky, denní studium 
 

Jméno ředitele školy 
 
Ing. Miluše Fousová 
 

Kontakty pro komunikaci se školou 

 
tel.  č.:    379 410  051 
fax č.:    379 410 071 
e-mail školy:     sos-souhtyn@sos-souhtyn.cz 
www stránky:  http://www.sos-souhtyn.cz 
 

Platnost školního vzdělávacího programu 
 
1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 
 

 

Tento školní vzdělávací program vznikl podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Zemědělec -
farmář 
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2 Profil absolventa školního vzdělávacího programu 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEMĚDĚLĚC - FARMÁŘ 

Kód a název oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

2.1 Pracovní uplatnění absolventa 

Absolvent školního vzdělávacího programu Zemědělec - farmář získá kvalitní odborné vzdělání potřebné pro 
vykonávání povolání zejména v oblasti rostlinné a živočišné výroby v zemědělství. 

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během 
vegetace, sklizňové práce, meteorologie). Pracovní činnosti v chovech zvířat (anatomie hospodářských zvířat, 
ošetřování zvířat, výživa a krmení, péče o zdraví a elektronizace a robotizace chovu zvířat). Bude posílena výuka 
chovu koní a jezdectví. Žáci získají dovednosti z oblasti ošetřování koní, jejich krmení, naučí se koně převádět, 
seznámí se s porodnictvím a  se základy techniky jízdy na koni a vozatajstvím.  Dále budou zpracovávat rostlinné a 
živočišné produkty včetně zpracování mléka(sýry, jogurty, tvaroh, máslo), obsluhovat, provádět údržbu a běžné 
opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, 
hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, provádět administrativní činnosti spojené s 
provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci. Absolvují kurz autoškoly, kde budou řídit 
motorová vozidla skupin T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil – není podmínkou), využívat 
poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému, vykonávat 
činnosti související s rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu). 

Uplatnění absolventů v oboru 

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu povolání v zemědělské prvovýrobě, službách 
pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních 
pěstitel rostlin, chovatel zvířat se zaměřením na chov koní, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář. 
Vykonávají činnosti související s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské 
techniky. Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, 
zpracování rostlinných a živočišných produktů, při opravárenských činnostech. 

Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech 
orientovaných na podnikání. 

2.2 Výsledky vzdělávání 

2.2.1 Odborné vědomosti a dovednosti 

V odborné složce vzdělávání je absolvent připraven k tomu, aby: 

- používal při pracovních činnostech adekvátní technické prostředky (stroje, nástroje, nářadí a zařízení, 
přípravky, pomůcky a materiál) 

- cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, měl kladný vztah k životnímu prostředí a aplikoval získané 
poznatky v praxi  

- aktivně využíval znalosti o půdě, jejím zpracování, výživě a ochraně rostlin a o technologii pěstování 
jednotlivých kultur. Dále znalosti o náležitostech chovu jednotlivých kategorií hospodářských zvířat.  
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- uměl využívat poznatky o jednotlivých fázích technologického procesu živočišné a rostlinné výroby v praxi  

- znal technologii zpracování rostlinných a živočišných výrobků  

- byl schopen samostatně pracovat na rodinné zemědělské farmě, nebo ve službách pro zemědělce  

- dodržoval předpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany  

- znal principy a technologie konstrukcí a zásady obsluhy zemědělských strojů a zařízení tak, aby je byl schopen 
používat 

- dodržoval příslušné technické normy a předpisy a požadavky uvedené v technické dokumentaci k užívaným 
strojům a zařízením 

- řídil motorová vozidla skupiny T, B, C, dodržoval pravidla bezpečnosti silničního provozu, prováděl údržbu 
vozidel, drobné opravy 

- používal osobní ochranné a pracovní prostředky dle platných předpisů pro jednotlivé činnosti 

- jednal v souladu s předpisy o nakládání s ropnými látkami a nebezpečnými odpady 

- vedl základní evidenci a běžnou hospodářskou administrativu spojenou s hospodářskou činností 

2.2.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Vzdělání a výchova v uvedeném oboru směřují k tomu, aby absolvent: 

- ovládal zásady odpovědného, samostatného a aktivního jednání nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 

- jednal v souladu s etickými principy, přispíval k uplatňování hodnot demokracie 

- dbal na dodržování zákonů a pravidel společenského chování, respektoval práva a osobnosti druhých lidí 

- ctil život jako nejvyšší hodnotu a uvědomoval si odpovědnost za vlastní život 

- formuloval souvisle a srozumitelně své myšlenky v mateřském jazyce  přiměřeně situaci každodenního a 
pracovního života 

- kriticky hodnotil své osobní dispozice, uvědomoval si vlastní přednosti, meze, nedostatky 

- byl schopen se adaptovat na požadavky pracovního prostředí, pracovat samostatně i ve spolupráci s ostatními 

- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly a uznával autoritu nadřízených 

- vytvořil si pozitivní vztah ke svému povolání a k práci jako druhu lidské aktivity 

- uvědomoval si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost 

- byl schopen získat aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání 

- znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

- aktivně rozhodoval o své profesní kariéře 

- byl schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity 

- rozuměl zadání úkolu vystihl jádro problému, byl schopen získat informace potřebné k řešení problému, 
navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit případné varianty řešení 

- používal prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací 
ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě 

- aplikoval základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, používal a správně převáděl jednotky  

- četl s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd. 

- chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty pro obohacování své 
osobnosti i pro profesní činnost 

- používal cizí jazyk pro získávání potřebných informací k výkonu povolání, pro poznávání kultury jiných národů 

- usiloval o optimální stav své tělesné zdatnosti, o zařazování pohybových aktivit do životního stylu  

- dodržoval zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, uměl poskytnout první 
pomoc při úrazu a náhlém onemocnění  

- chránil své zdraví a dovedl se orientovat v situacích ohrožení 

- dodržoval hygienické normy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

- chápal význam životního prostředí a nutnost jeho ochrany, dodržoval zásady ochrany životního prostředí při 
likvidaci odpadů. 
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2.3  Způsob ukončení vzdělávání 

Způsob ukončení vzdělávání spočívá v úspěšném složení závěrečné zkoušky, která sestává z písemné, praktické 
a ústní části podle zákonem stanovených norem. Písemná část zkoušky se skládá z předmětů pěstování rostlin, 
chov zvířat, chov koní. Ústní zkouška je vykonávána ve stanoveném termínu před zkušební komisí rovněž z 
výše uvedených předmětů.  

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky žák obdrží výuční list, který je zároveň dokladem o absolvování oboru. 
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3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ 

Kód a název oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

ŠVP je určen pro chlapce a děvčata a je koncipován tak, aby zabezpečil požadovanou úroveň všeobecného i 
odborného vzdělávání. 

Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i 
v týmu.  

Výuka pomáhá k rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák správně zapojil do společnosti a měl 
možnost dalšího rozvoje. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve 
škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření klimatu ve škole.  

Upevňování a rozvíjení sociálních kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém uplatní své 
schopnosti a bude i umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Komunikační dovednosti jsou rozvíjeny na 
úrovni verbální, písemné i s využití informačních a komunikačních technologií. Tato oblast je zaměřena nejen na 
osvojení dovedností práce s těmito technologiemi, ale také na vhodné využití těchto znalostí pro svůj osobní, 
pracovní život.  

Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby 
zodpovídal za své jednání v různých občanských, pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně 
zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval 
vývojový posun během studia.  

3.2 Organizace výuky 

Vzdělávání v oboru Zemědělec - farmář probíhá formou střídání pravidelných týdenních cyklů teoretického 
vzdělávání a odborného výcviku. Důraz je kladen na získávání praktických dovedností v odborném výcviku a jeho 
úzké navázání na teoretické vyučování. 

3.2.1 Teoretická výuka 

Teoretická výuka zahrnuje všeobecné předměty jako matematika, český a cizí jazyk, biologii a odborné předměty 
pěstování rostlin, chov zvířat, mechanizace zemědělství a další. 

Teoretické vyučování zajišťují učitelé teoretického vyučování a probíhá podle platného rozvrhu vyučovacích hodin 
v učebnách školy v Littrowě ulici. Jsou využívány jak běžné učebny se základním vybavením, tak učebny 
specializované – výpočetní technika, multimediální učebna, učebna s interaktivní tabulí.  

Tělesná výchova probíhá v tělocvičnách školy v ulici Nádražní a ulici Dr. E. Beneše. Za příznivého počasí je pro 
tělesnou výchovu využíváno víceúčelové sportoviště.  

Cizí jazyk bude vyučován podle požadavků studentů, organizačních možností školy a dle dělitelnosti tříd. 

Teoretická výuka se realizuje kromě klasické výuky v systému vyučovacích hodin i formou exkurzí, kurzů a dalších 
výchovně-vzdělávacích akcí, jako jsou besedy, diskuze, sportovní dny, výchovné koncerty atd. 

Další formy výuky jsou začleňovány jak do teoretického vyučování, tak i do odborného výcviku vždy po domluvě s 
vedením školy tak, aby byla dodržena kontinuita probírané látky v jednotlivých předmětech. Zvláště exkurze, 
vyžadující delší uvolnění z běžného vyučování odsouhlasí ředitel školy. 
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3.2.2 Odborný výcvik 

V Odborný výcvik probíhá na pracovištích odborného výcviku zemědělských oborů, na Školním hospodářství 
Horšov, tj. na malém hospodářském dvoře, v robotizovaném školním kravíně, a na školních pozemcích v areálu 
Obory Horšov. Dále probíhá odborný výcvik na smluvních pracovištích, zejména u významných zemědělských 
podniků v regionu. 

Ředitel školy může rozhodnout, že část odborného výcviku bude vykonána  
o prázdninách, vyučování pak bude zkráceno.  

Při výuce odborného výcviku jsou žáci seznámeni s probíranou látkou formou instruktáže, po které následuje 
praktický nácvik, při kterém si žáci osvojují a zdokonalují svoje manuální dovednosti, návyky a využívají teoretické 
znalosti. Žáci jsou vedeni k samostatné práci, k tomu, aby používali a orientovali se v technické literatuře, využívali 
informační technologie, volili správné nářadí, přípravky a pomůcky.  

3.3 Metody výuky 

3.3.1 Teoretická výuka 

Vyučující se snaží podpořit soustavné rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a schopností, 
profesního vystupování, estetického cítění, kultivovaného vyjadřování, konstruktivního a vstřícného jednání se 
zákazníky, obchodními partnery i spolupracovníky. 

Metody a formy vzdělávací práce volí se zřetelem k charakteru předmětů, konkrétní situaci v pedagogickém 
procesu i s ohledem na možnosti školy.  

Vzhledem k velmi dobrému technickému vybavení školy a s důrazem na zavádění multimedií do výuky se ve 
zvýšené míře využívá výpočetní a prezentační technika. 

 K jednotlivým žákům se přistupuje diferencovaně podle individuálních možností a věkových specifik.  

Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: 

- frontální vyučování 

- výklad s návazností na znalost žáků 

- řízený rozhovor  

- samostatné řešení úkolů 

- skupinová práce  

- práce s počítačem, multimediální výuka 

- odborné exkurze 

- používání autodidaktické metody – jde zejména o náročnější samostatné práce žáků, učení v životních 
situacích, problémové učení, týmovou práci. 

- sociálně komunikativním aspektům učení a vyučování napomáhají zejména diskuse, panelové diskuse, 
brainstorming, brainwriting. 

Do výuky jsou zařazovány metody činnostně zaměřeného vyučování – praktické práce žáků, praktické ukázky částí 
strojů a zařízení.  

Ve vyučování se klade důraz na motivační činitele – zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod. 

Multimediální výuka probíhá na základě tvorby vlastních výukových materiálů vyučujících, také s využitím zdrojů na 
internetu. 

Velký důraz se klade na zavádění interaktivity do vyučování.  

3.3.2 Odborný výcvik 

Při výuce odborného výcviku jsou žáci seznámeni s probíranou látkou formou instruktáže, po které následuje 
praktický nácvik, při kterém si žáci osvojují a zdokonalují svoje manuální dovednosti, návyky a využívají teoretické 
znalosti.  

Žáci jsou vedeni k samostatné práci, k tomu, aby používali a orientovali se v technické literatuře, využívali 
informační technologie, volili správné nářadí, přípravky a pomůcky.  

3.4 Způsoby rozvoje odborných a klíčových kompetencí  

Realizace klíčových kompetencí je popsána v Pojetí vyučovacího předmětu v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů. 

Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické 
dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. 
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Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním 
příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve 
vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. 

Kladen bude důraz na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti 
ve světě práce. 

Komunikativní kompetence – naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na 
trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy, žák vyplňovat 
formuláře, zadání, výkazy a získá kompetence k prezentaci v médiích, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné 
sféře a formuje představy v rozsahu vývoje přizpůsobování moderním technologiím, formuluje a obhajuje své 
názory, respektuje názory druhých. 

Personální kompetence – přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit 
druhých - umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku, a reagovat 
na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro svůj osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. 

Sociální kompetence – naučí žáka pracovat samostatně  i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Pomáhat 
druhým po stránce fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek  
i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Dopomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc 
zdravotně postiženým vnímá jako své poslání. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění – žáci se naučí připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon 
povolání, odborně se rozvíjet a získají reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj, osvojí si pravidla 
komunikace s potenciálními zaměstnavateli především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských 
vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností s přihlédnutím 
k jejich kompenzaci. 

Občanské kompetence – vyjadřují hodnoty občana ve společnosti, jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou 
demokracii vlastní. Žák vyjadřuje postoje k veřejnému zájmu. Používá zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. 
Umí respektovat práva osob a bojuje proti rasismu a xenofobii. Jedná v souladu s morálními principy. Zapojuje se 
aktivně do společenského dění a připravuje se na vstup do politického života v občanské společnosti. Uvědomuje si 
národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. Je hrdý na 
tradice a hodnoty svého národa. Žák si uvědomuje zodpovědnost za život a je připraven  
k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák zkoumá věrohodnost informací, nemá 
tendence nechat s sebou manipulovat. 

3.5 Způsoby začlenění průřezových témat do výuky 

Realizace průřezových témat je popsána v Pojetí vyučovacího předmětu v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů. 

Průřezová témata budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodne metodická rada 
školy na počátku zavádění ŠVP.  

Pokud bude nutné upravit zadání metodické rady a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku 
příslušného školního roku. 

Realizace průřezových témat v oblasti „Občan v demokratické společnosti“ vede k vytvoření demokratického 
prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráce a spoluúčasti. Stanovení priorit 
výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, 
prostředí. Stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, 
angažovanost a kreativitu. Posílení mediální gramotnosti. Podpora multikulturní výchovy. Pozornost bude 
věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin a médií. 

V rozsahu tématu „Člověk a životní prostředí“ spočívá těžiště na pochopení zásadního významu přírody a životního 
prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat se v ekologických 
zákonitostech a normách a negativních dopadech lidské činnosti.  

V oblasti témat „Člověk a svět práce“ spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému 
zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. 
Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je 
důležitá právě ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného 
světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích 
celoživotnímu učení. 

 

„Informační a komunikační technologie“ vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce s technologiemi, NC a CNC 
technologiemi v běžném i profesním životě. Dosažení odborné připravenosti a využití specifik daných kvalifikací pro 
práci s ICT je důvodem propojení v interdisciplinárních rovinách. 
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3.6 Hodnocení žáků  

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je jednoznačné, srozumitelné, 
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. 

Úroveň žáky získaných znalostí a vědomostí je hodnocena dle klasifikačního řádu školy, který je součástí platného 
školního řádu a obsahuje jak zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáka, tak zásady pedagogického taktu při 
hodnocení, jakož i systémy průběžného hodnocení, frekvence zkoušení, podkladů pro klasifikaci žáka, včetně 
stanovení jednotlivých kritérií stupňů hodnocení prospěchu i chování žáka. 

3.6.1 Způsoby hodnocení teoretického vyučování 

Žáci jsou hodnoceni na základě hloubky porozumění poznatků, schopnosti je aplikovat při řešení problémů, 
schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s podklady, samostatnosti úsudku a dovednosti výstižně 
formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. 

Počet významných rozsáhlejších písemných, grafických nebo jiných prací, způsob jejich hodnocení a stanovení 
jejich závažnosti při celkovém hodnocení žáka v předmětu je stanoveno a žákům sděleno vyučujícím na začátku 
školního roku. Tato povinnost učitele je povinná. Frekvence běžného ústního zkoušení a počet krátkých učitelských 
testů bude v souladu s klasifikačním řádem školy prováděno vyučujícím podle potřeby.   

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí 
školního řádu a sjednocuje požadavky z teoretického i praktického vyučování.  

Žák, který překročí školním řádem stanovené maximální procento absence nebude z předmětu, kde k překročení 
došlo, v pololetí klasifikován. 

Formy hodnocení  

Hodnocení je prováděno formou písemnou, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřený úlohami, sebehodnocením, 
spolu s různým způsobem hodnocení – známkování, slovní hodnocení, bodový systém.  

Způsoby hodnocení teoretického vyučování. 

Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou 
ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou  otevřených úloh nebo testem. 

Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U  písemných prací se zohledňuje  
i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné  domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. 

Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 

Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější 
posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá 
výpočetní techniku a numerických znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. 

Společné zásady při hodnocení: 

- hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická; 
- důležité je, aby nehodnotil jen sám učitel – využívat formy sebehodnocení a  kolektivního hodnocení;  
- hodnocení musí dát perspektivu všem žákům – zvláště těm slabým a žákům s SPU;  
- základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům; 
- respektování práva žáka na individuální rozvoj;  
- učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá; 
- chyba není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený, průvodní znak poznávání. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku v souladu se školním řádem. Hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.  

3.6.2 Způsoby hodnocení odborného výcviku 

V odborném výcviku ve škole se uplatňuje individuální hodnocení žáků. Na odloučených pracovištích, kde 
vykonávají praxi celé skupiny žáků pod vedením učitele odborného výcviku, je způsob hodnocení stejný jako ve 
školních dílnách. Hodnocení žáků na provozních pracovištích probíhá na základě komunikace mezi vedoucím 
učitelem odborného výcviku a instruktorem, zaměstnancem firmy.   

Žáci jsou hodnoceni průběžně při cvičné i produktivní práci učitelem odborného výcviku. Je hodnoceno jejich 
chování na pracovišti, dodržení pracovního postupu, kvalita práce, dodržování bezpečnosti práce, vlastní řešení 
problému a ekologické chování k životnímu prostředí. 

V závěrečné ročníkové práci je  prověřeno zvládnutí učiva pro daný ročník. 
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3.7 Organizace přijímacího řízení 

Přijímací řízení do 1. ročníků je organizováno v souladu se školským zákonem a platnou vyhláškou týkající se 
přijímacího řízení na střední školy. 

Kritéria přijímacího řízení stanoví ředitel školy. 

3.8 Ukončování středního vzdělání žáka s výučním listem 

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním 
listem se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška probíhá podle ustanovení školského zákona tak, že 
žák skládá písemnou zkoušku, ústní zkoušku a praktickou zkoušku z odborného výcviku. Žák může konat 
závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání 

Dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
Vysvědčení o závěrečné zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání.  

3.9  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je definován v §16 zákona č. 561/2004 Sb., žák nadaný v § 17 zákona č. 
561/2004 Sb. v platném znění. 

Podrobnosti vzdělávání těchto žáků jsou upraveny vyhláškou 27/2016 Sb. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou využívána podpůrná opatření stanovená školou, v případě, že 
opatření prvního stupně nepostačují, doporučí škola žákovi využití poradenské pomoci školského poradenského 
zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení 
a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. 

U žáků nadaných a mimořádně nadaných škola využívá možnosti dané vyhláškou (par. 27 a další). 
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3.10 Realizace BOZP a požární prevence 

Součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a hygieny a hygieny práce.  

Při výuce se vychází z platných předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem, dále  
z všeobecných bezpečnostních zásad až ke konkrétním zásadám pro učební obor Zemědělec - farmář. 

Žáci jsou při práci vedeni zejména k dodržování předepsaných technologických postupů a používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při nástupu do prvního ročníku prochází žáci celodenním komplexním školením 
v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a požární ochrany. Další školení získají žáci vždy při příchodu 
na nové dílenské pracoviště a  do speciálních učeben. 
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4 Učební plán ŠVP 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ 

Kód a název oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 
122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

Vyučovací předměty 
Počet týdenních vyuč. hodin 

1.               
2019-19 

2.                    3.                    Celkem 

          

Povinné vyučovací předměty: 

Český jazyk  1 1 1 3 

Cizí jazyk  (Anglický jazyk/Německý jazyk) 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika   0,5 0 0 0,5 

Chemie 0,5 0 0 0,5 

Ekologie 1 0 0 1 

Matematika 2 1 1 4 

Estetická a literární výchova 1 1 0 2 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3 

Ekonomika 0 0 2 2 

Řízení motorových vozidel 0 2 1 3 

Zemědělské stroje a zařízení 1 1,5 1,5 4 

Chov koní 1 1 1 3 

Ochrana životního prostředí 1 0 0 1 

Pěstování rostlin 2 2 1 5 

Chov zvířat 2 2 2 6 

Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 

Celkem týdenních vyuč. hodin 33 34 33 100 
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5 Přehled využití týdnů ve školním roce 

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ 

Kód a název oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

 

Činnost 
Ročník 

1. 2. 3. 

Vyučování podle rozpisu učiva včetně odborného výcviku 33 33 33 

Projektový týden 0-1 0-1 0 

Exkurze 0-1 0-1 0-1 

Závěrečné zkoušky 0 0 2 

Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně-vzdělávací akce, 
dovednostní soutěž) 

7-5 7-5 5-4 

Celkem 40 40 40 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1. U vybraných vyučovacích předmětů se třída dělí na skupiny. O dělení třídy rozhoduje ředitel školy dle možností 
a potřeb školy a platných předpisů. 

2. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O 
jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 
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6 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP  

Název školního vzdělávacího  
programu 

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ 

Kód a název oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Stupeň poskytovaného vzdělání Střední vzdělání s výučním listem 

Datum platnosti programu 1. 9. 2019 počínaje 1. ročníkem 

Adresa školy 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 
122, 346 01 Horšovský Týn 

Telefon 379 410  051 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A 
OBSAHOVÉ OKRUHY 

Min počet 
vyuč. hodin 
za celou 
dobu vzd. 
dle RVP 

  1.                2 3 

Počet 
vyuč. 
hodin za 
celou 
dobu vzd. 

  Využití 
dispon. 
hodin 

týden celk.  TÝDNŮ V ROČNÍKU: týdně celkem 

    33 33 33     

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ: x x             

Český jazyk a literatura     1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

Cizí jazyk – ANJ/NEJ jazyk     2 2 2 6     

Celkem za oblast  6 192 2 2 2 6 198 0 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ VZDĚL. x x       0     

Občanská nauka     1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ    X X       0     

Fyzika       0,5 0 0 0,5     

Chemie     0,5 0 0 0,5     

Ekologie     1 0 0 1     

Ochrana životního prostředí 

  
1 0 0 1     

Celkem za oblast  3 96 3 0 0 3 99 0 

MATEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ X X       0     

Matematika     2 1 1 4   0 

Celkem za oblast  3 96 2 1 1 4 132 1 

ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ X X       0     

Estetická a literární výchova     1 1 0 2     

Celkem za oblast  2 64 1 1 0 2 66 0 

VZDĚLÁV. PRO ZDRAVÍ X X       0     

Tělesná výchova     1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

VZDĚLÁVÁNÍ V INF. A 
KOMUNIK. TECHNOLOG. X X       0     
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Informační  a komunikační 
technologie     1 1 1 3     

Celkem za oblast  3 96 1 1 1 3 99 0 

EKONOM. VZDĚLÁVÁNÍ X X       0     

Ekonomika     0 0 2 2     

Celkem za oblast  2 64 0 0 2 2 66 0 

TECH. ZAŘÍZENÍ A DOPRAVA X X       0     

Řízení mot. vozidel     0 2 1 3     

Zemědělské stroje a zařízení     1 1,5 1,5 4     

Odborný výcvik     2 2 2 6     

Celkem za oblast  12 384 3 5,5 4,5 13 429 1 

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN X X       0     

Pěstování rostlin     2 2 1 5     

Odborný výcvik     5 5 5 15     

            0     

Celkem za oblast  20 640 7 7 6 20 660 0 

CHOV ZVÍŘAT X X       0     

Odborný výcvik     8 10,5 10,5 29     

Chov zvířat     2 2 2 6     

Chov koní     1 1 1 3     

                  

Celkem za oblast  16 512 11 13,5 13,5 38 1254 22 

DISPONIBILNÍ HODINY 20 640       0   24 

CELKEM DLE RVP 96         0     

            0     

CELKEM 96 3104 33 34 33 100 3300   

  


