
4. Učební plán 
 

4.1. Identifikační údaje  
 Kód a název  rámcového vzdělávacího programu: 33-57-E/01     Dřevařská výroba 
 Název  školního vzdělávacího   programu: Zpracování dřeva 
 Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium 
 Platnost ŠVP: od 1.9.2022 počínaje 1.ročníkem 

4.2. Tabulkové součásti  

Předměty Počet hodin 
týdně 

1.ročník 2.ročník 3.ročník Celkem 

Všeobecně vzdělávací předměty:      

Český jazyk a literatura 3,5 2 1,5 0 112 

Občanská nauka 3 1 1 1 96 

Matematika 3 1,5 1,5 0 96 

Tělesná výchova 3 1 1 1 96 

Informační a komunikační 
technologie 

3 1 1 1 96 

Odborné předměty:      

Technologie 7 2 2,5 2,5 224 

Výrobní zařízení 4 2 2 0 128 

Materiály 6 3 2 1 192 

Odborné kreslení 3 2 1 0 96 

Odborný výcvik 60,5 15 17,5 28 1936 

      

Celkem 96 30,5 31 34,5 3072 

 
4.3. Poznámky k učebnímu plánu:  

1) Všechny předměty uvedené v učebním plánu jsou povinné. 
2) Učební plán počítá se 32 týdny k splnění časové dotace hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, 
zbývající týdny jsou disponibilní a jsou určeny pro realizaci sportovních kurzů a časovou rezervu. Minimální 
týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29. 
3) Vyučování je organizováno tak, že se v 1. a 2. ročníku pravidelně střídá týden s teoretickým vyučováním 
a odborným výcvikem. Ve 3. ročníku se střídá týden se dvěma dny teoretické přípravy a třemi dny na 
odborném výcviku s týdnem odborného výcviku (5 dnů). 
Na odborný výcvik jsou žáci rozděleni do skupin, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na 1 učitele odborného výcviku je 
stanoven v souladu s vládním nařízením.  
4) Odborný výcvik probíhá ve školní dílně v Kynšperku nad Ohří pod vedením učitelů OV nebo na pracovišti 
zaměstnavatelů. Délka odborného výcviku v jednotlivých ročnících je stanovena učebním plánem. 
5) Při výuce tělesné výchovy a   IKT dochází k dělení do skupin v souladu s platnou právní úpravou s ohledem 
na ekonomické možnosti školy.  
6) V 1. ročníku je zařazen lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku sportovně turistický kurz. 
7) Cizí jazyk do výuky zařazen není. 
 

4.4. Přehled využití týdnů ve školním roce:  
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku  

činnost 1.ročník 2.ročník 3.ročník 

Vyučování dle učebního plánu 32 32 32 

Lyžařský kurz 1 0 0 

Sportovně turistický kurz 0 1 0 

Závěrečné zkoušky 0 0 1 

Časová rezerva 7 7 7 

    

Celkem: 40 40 40 

 


