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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 
S1.L  
Literatura: Baroko v české literatuře– samostudium učebnice Didaktis str. 124-129, pracovní sešit:  ukázky autorů 
na str. 80-82. Na základě nastudovaného vypracovat výpisky.  
Zhlédnout videa, vypracovat stručné výpisky na základě zhlédnutí:  

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U    -  společensko-politická situace 
https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4 – umění v Čechách https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-
ASc  – Jan Amos Komenský  
Procvičení materiálu: KAHOOT  odkazy: https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-barokni-literatura/f1c7323f-
9a85-411e-a712-670e5a998f9f 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-humanismus-a-baroko/a8da68f0-6586-4903-8280-6c4b0a683248 
 
Další literární téma:    
Klasicismus, osvícenství, preromantismus – samostudium učebnice Didaktis str. 134-135 – obecné rysy literatury, 
str. 140 – Racine, Corneille, la Fontaine, 136-137 Moliére (ukázky PS str. 88-89).  
Na základě nastudovaného vypracujte výpisky k prvnímu ze tří směrů:  Klasicismus.   
Nezapomeňte také na povinnou četbu: Lakomec a Tartuffe !!   
 
Mluvnice:  
1. Pravidla psaní čárky ve větě jednoduché – cvičení – vypracujte do sešitu 

 
Vysvětlení na https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Psani-carky/Psani-carky-veta-jednoducha-
help.html, případně projít v učebnici Český jazyk SPN str. 47-49  
Procvičení: https://www.umimecesky.cz/carky-stredni-skola 
 
2. opakování slovních druhů – cvičení:  urči zvýrazněné slovní druhy, vypracuj do sešitu: 

za zimních večerů   .................. červivé hřiby   .................. 
Odešel, než jsem...   .................. zvýšit vstupné   .................. 
...muž, kterému se...   .................. dvacet čtyři stolů   .................. 
celá místnost   .................. několik brouků   .................. 
nesmíš ji dráždit   .................. Řekl mi, že nepřijde.   .................. 
obě branky   .................. svou vlast   .................. 
Jaké bude ...?   .................. neznámí výtečníci   .................. 
třikrát se vrátila   .................. skončit před Petrem   .................. 

https://www.youtube.com/watch?v=qyxAcHxXN9U
https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4
https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc
https://www.youtube.com/watch?v=dUW9Chv-ASc
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-barokni-literatura/f1c7323f-9a85-411e-a712-670e5a998f9f
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-ceska-barokni-literatura/f1c7323f-9a85-411e-a712-670e5a998f9f
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-humanismus-a-baroko/a8da68f0-6586-4903-8280-6c4b0a683248
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Psani-carky/Psani-carky-veta-jednoducha-help.html
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Psani-carky/Psani-carky-veta-jednoducha-help.html
https://www.umimecesky.cz/carky-stredni-skola
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jít na fotbal   .................. trojnásobný vítěz   .................. 
slepí muzikanti   .................. topoly rostly   .................. 
vyrábět ledoborce   .................. hladoví vlci   .................. 
nemá patrně čas   .................. nevím, kdo přišel   .................. 
vaří zde chutně   .................. přišli jsme sami   .................. 
tomu vtipu   .................. na Velikonoce   .................. 
hřídelní spojka   .................. Frr!   .................. 

přišel jsem domů   .................. odpočívej vleže   .................. 
večer usínám   .................. v šedobílých mracích   .................. 
Co si budete přát?   .................. vůči Petrovi   .................. 
téhož roku   .................. v Orlických horách   .................. 
kvílel bolestí   .................. chvilkový rozmar   .................. 
smuteční průvod   .................. viděl jsem tytéž chlapce   .................. 
nač troje hodinky   .................. dvojnásobný otec   .................. 
ze svých kouzel   .................. pětkrát prohrál   .................. 

tenhle dopis   .................. černobílý televizor   .................. 
 
KAHOOT -  procvičení pravopisných jevů:  
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-be-bje-pe-ve-vje-me-mne-s-z-vz/29862f92-928e-4534-b193-f81ea9233010 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-jazyk-psani-nn-n/bf9d486c-5458-4ca8-8da3-0eb4bda9e054 
 
 
TIP:   pořady na ČT 1 (v úterý a čtvrtek ve 14,00 hod)– příprava na přijímací zkoušky zahrnuje shrnutí veškerého 
pravopisu  -  což se vždycky hodí . 

 

https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-be-bje-pe-ve-vje-me-mne-s-z-vz/29862f92-928e-4534-b193-f81ea9233010
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-jazyk-psani-nn-n/bf9d486c-5458-4ca8-8da3-0eb4bda9e054
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CIZÍ JAZYK 1 
 
 
ANJ Skupina 1 - Vyšohlíd: 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 Dokončete úkol z WKBK p.44/2 porovnej  (rentabilitu půjčky) průměrné náklady na univerzitní studium a 2% 

průměrného výdělku vysokoškolsky vzdělaného člověka v anglicky mluvící zemi. Připrav krátkou prezentaci 

(ústní) o výsledku porovnání. 

 St.Book (p. 50) a WKBK (p.45) 5F  Making a Complaint – prostuduj 

 Shlédni videa : https://www.youtube.com/watch?v=VUvI0gQmlho 

 https://www.youtube.com/watch?v=WftgJjk_ggA 

 

 Prostuduj 5G v učebnici a pracovním sešitě a napiš formální dopis (dle zadání 51/6) 

 Podle odpovídající úrovně a zájmu si vyber knihu: https://english-e-reader.net/, přečti ji a napiš stručně o čem 

byla. Výsledek pošli přes edmodo.com (messages) popř. na email. 

 Tebou sepsaný obsah knihy nahlas přečti a nahraj pomocí telefonu (počítače) a záznam pošli na 

Edmodo.com (message). 

 Dokonči U5 až do stránky 53 ve Student’s book a do 49 ve WKBK. 

 Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/ 

 

ANJ Skupina 2 – Pojarová: 

- Učebnice MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE: 

- Prostudovat -Lekce 4B (strana 35):  

- Gramatika: Stupňování přídavných jmen –grammar builder (strana110), grammar reference (strana111) 

- Učebnice MATURITA SOLUTIONS PRE-INTERMEDIATE - Workbook: 

- Lekce 4 A (strana 30): 

- Slovní zásoba – přídavná jména – vyplnit cvičení 

- Gramatika: vyplnit cvičení – lekce 4B (strana 31); vysvětlení v češtině (strana 111) 

- Doplňující materiál – comparatives, superlatives www.helpforenglish.cz 

- Kontakt: katerina.pojarová@skoda-auto.cz 

 

17.3.2020 

Učebnice Maturita Solutions – Workbook 

- Opakování lekce 3 – 4 

- Strana 107-108 

- Slovní zásoba – strana 114-115 

 

- A Film Review – přečtěte si text, vyplňte cvičení 1,2,3,4 

 

Odpovězte na otázky, odpovědi zašlete na adresu katerina.pojarova@skoda-auto.cz 

Děkuji. K. 

 

 

 

 

 

mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VUvI0gQmlho
https://www.youtube.com/watch?v=WftgJjk_ggA
https://english-e-reader.net/
https://www.englishme.cz/
http://www.helpforenglish.cz/
mailto:katerina.pojarová@skoda-auto.cz
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Food and drink 

Is your diet healthy? Why do you think so? 

Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 

When did you last shop for food? Tell me about it? 

Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 

Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 

In your opinion, what should a school canteen be like? 

 

Hobbies and free time activities 

Do you often go to the cinema? Why / why not? 

Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 

Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 

When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 

Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 

What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 

 

Holidays and travelling 

Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 

Where did you last go on holiday? Tell me about it. 

Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 

Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 

What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 

Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not 
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CIZÍ JAZYK 2 
S1.L NEJ (7) – Nevyhoštěná 
Vypracujte do domácích sešitů 2 pracovní listy - (4.lekce)  
Doplňte cvičení v AB - S:200-201, č.17-21 podle Blitz-Grammatik, S: 66, 4.+ 5. (Imperativ) 
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S1.L – NEJ (7) (skupina E. Nevyhoštěná) 
 
5. lekce – Guten Appetit!  
- naučit se slovní zásobu str. 68- 69 
- Gramatika: str. 66 – prostudovat 1. až 8. paragraf a pak vyplnit všechna cvičení str. 67 
- Pracovní sešit – cvičení 10 až 21, str.198 - 201 
- Učebnice – pročíst cvičení str.60 -62 
- Domácí úkol – zpracovat do sešitu téma“ Meine Familie“,  (lekce 3 – Bei uns zu Hause) a umět to vyprávět   
 
 
S1.L – německý jazyk (skupina Martina Suchá) 
Zadání samostatné práce:   lekce 4 Schule und Freizeit 
Slovíčka: str. 44-48 včetně (naučit se) 
Gramatika:  prostudovat str. 52, procvičit prostudované na str. 53 
Pracovní sešit: 190/8,9,10, 192/13,14,15 
Domácí úkol:  vyprávění Meine Familie  (vypracovat písemně, umět vyprávět) 
 
 
13. KT  
 
S1.L – německý jazyk (skupina Martina Suchá) 
Zadání samostatné práce:   lekce 4 Schule und Freizeit 
 
Slovíčka: str. 44-51 včetně   
Gramatika:  upevňování gramatiky na  str. 52 
Práce s textem: učebnice: str. 47/6B – přečíst, přeložit, vypracovat zadání 
                             učebnice. Str. 48/7a - přečíst, přeložit, vypracovat zadání 
Pracovní sešit: 193/16,17,18,    194/22,23 
Budete-li používat interaktivní verzi učebnice, bude pro vás práce pestřejší 
Odkazy na kahoot pro samostatné procvičování: Kahoot:  procvičení 4. lekce 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-opakovani/7ff4e2e0-fcdf-4e19-b428-
9544bfc91d1c 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-gramatika/427cafdd-455b-4928-96ac-
1262e7119d09 
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-slovni-zasoba/f0d2e2c4-942b-41a2-9759-
97e0a9f82aa4 
 

https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-opakovani/7ff4e2e0-fcdf-4e19-b428-9544bfc91d1c
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-opakovani/7ff4e2e0-fcdf-4e19-b428-9544bfc91d1c
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-gramatika/427cafdd-455b-4928-96ac-1262e7119d09
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-gramatika/427cafdd-455b-4928-96ac-1262e7119d09
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-slovni-zasoba/f0d2e2c4-942b-41a2-9759-97e0a9f82aa4
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-4-lekce-direkt-interaktiv-1-slovni-zasoba/f0d2e2c4-942b-41a2-9759-97e0a9f82aa4
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OBČANSKÁ NAUKA  
S1.L OBN Prohlédněte si odkaz věnovaný  tématu sociální konformity a zpracujte svoje poznatky do sešitu 
https://www.obcankari.cz/edukacni-material-socialni-role-konformita 
 
S1.L OBN 13.týden 

Otevřete si dokument jsns/lekce/15568-tak-to-vidim-ja-pepa 
Zpracuje si do sešitu krátkou úvahu, kde byste zkusili najít nějaké řešení z pohledu někoho, kdo by měl možnost 
rozhodovat o zákonech a opatřeních (politik, zákonodárce ) 
 

https://www.obcankari.cz/edukacni-material-socialni-role-konformita
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DĚJEPIS 
Nástup reformace – učebnice str. 92 až105, prostudovat a zaměřit se na otázky 
KT 13 Utváření novodobé společnosti v 17. a 18. století ,1.Anglická revoluce, učebnice DEJ s. 106 -108,  otázky a úkoly 
str.108 
KT 14 Západní Evropa v 16. století str. 95 až 98, otázky s. 98 
 



 

Verze k 18.03.2020 10/49 

MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 
 
 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 
 
https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 
 
 
 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 
 
https://onlineschool.cz/ 

 
 
Úkoly ke zpracování: 
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16. březen 2020 

 

POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
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Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

 

https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Milí studenti, 

vážím si Vašeho přístupu k samostudiu. Práci v Techambition průběžně sleduji a doplňuji. Samostudium 

a domácí přípravu ohodnotím.    

Hezký den a pevné zdraví Vaše matikářka 

 

 

 

1) Daný text včetně obrázků a příkladů prostudujte a zapište do sešitu:  
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2) Vyřešte do sešitu příklady ze sbírky SB 1 SB 1 s 86 – 87 / 3.76 – 3.83, 3.87  

 

3) Techambition.com 

 

Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku 

 

4) Daný text včetně obrázků a příkladů prostudujte a zapište do sešitu:  

 
 

 
 

 

 

 



 

Verze k 18.03.2020 21/49 

 

5) Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku: 

https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A 

 

6) Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku: 

https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0 

 

7) Techambition.com 

 

8) Vyřešte do sešitu příklady ze sbírky SB 1 SB 1 s 99 – 103 cv: 4.21 – 4.38, 4.41 – 4.46, 4.50 

 

9) Marek Valášek: Goniometrické funkce – úvod – Pohádka o staviteli lodí, aneb k čemu jsou siny, 

cosiny a spol https://www.youtube.com/watch?v=igorfU1XOko&list=PL3RyK-lDdkMASXI7xY_PfDcpw3ECuDH-K&index=1 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A
https://www.youtube.com/watch?v=h8Yl4NpLUD0
https://www.youtube.com/watch?v=igorfU1XOko&list=PL3RyK-lDdkMASXI7xY_PfDcpw3ECuDH-K&index=1
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FYZIKA 
Téma k samostudiu: 
 
jednoduché stroje - páka, kladka, kolo na hřídeli – opakování ze ZŠ 
jednoduché stroje - nakloněná rovina, klín, šroub – opakování ze ZŠ 
příklady a využití jednoduchých strojů 
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příklady k procvičení 
1. K přeštípnutí hřebíku štípacími kleštěmi je třeba síly 3kN. Čelisti kleští jsou vzdáleny 25 mm od středu 

otáčení (kloubu kleští), ruka působí ve vzdálenosti 20 cm od středu otáčení. 

 

 
a) O jaký jednoduchý stroj se jedná? (popiš přesně) 

b) Vypočítej, jakou sílu musíme vynaložit. (výpočet) 

c) Chceme-li kleštěmi hřebík přeštípnout, kde je třeba na kleště tlačit (u středu otáčení, uprostřed držadel, 

na konci držadel) 

 
2. Kladkostroj ke zvedání těžších břemen má dvě kladky volné a dvě kladky pevné. Vypočítejte, jak těžké 

břemeno lze zvednout, působíme-li silou 500N. (výpočet) 

 
3. Sud o hmotnosti 200kg valíme vzhůru po nakloněné rovině do výšky 120cm na plošinu nákladního 

automobilu. Určete délku nakloněné roviny, lze-li sud udržet v rovnováze silou o velikosti 600N (síla působí 

rovnoběžně s nakloněnou rovinou) – (výpočet) 

 
4. Kolečko na obrázku je naloženo nákladem o hmotnosti 90kg.  

a) O jaký jednoduchý stroj se jedná? (popiš přesně) 

b) Vypočítejte, jakou silou jej udržíme v rovnováze. (výpočet) 

c) Kde je vzhledem k velikosti síly F lepší umístit náklad – co nejdále od síly F, 

co nejblíže k síle F nebo uprostřed ložné plochy? 
 

Střed otáčení 
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Téma k samostudiu: 
Mechanika tekutin 
základní vlastnosti tekutin - učebnice Fyzika Mechanika str.177-178, (191-194) 
tlak, tlaková síla - učebnice Fyzika Mechanika str.178-179, př.179/1,(194-197) 
tlak vyvolaný vnější silou, Pascalův zákon - učebnice Fyzika Mechanika str.180-182,  (194-196) 
Stránky v závorce dle vydání – hledejte témata, ne stránky 

 
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklad. 
 
 
 
 

50cm 130cm 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
--- 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
 
Tvorba a formátování grafu 
Zadání: 

 na stránce https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-
voz%C5%AF-2019.pdf naleznete počty dodaných vozů ŠKODA AUTO za rok 2019. Vaším úkolem je vytvořit 
v programu MS Excel či v OpenOffice tabulku, která bude obsahovat přehled typů všech vozidel a jejich 
prodejů za rok 2019. 

 data v tabulce seřaďte dle nejprodávanějších vozů a tyto počty naformátujte jako číslo s oddělením tisíců. 

 pomocí funkce SUMA sečtěte všechny prodeje vozů a pomocí funkce POČET2 zjistěte počet typů vozů. 

 vytvořte skupinový sloupcový graf, který bude obsahovat všechny typy vozů a jejich prodeje.  

 do grafu vložte legendu, názvy os a popisky dat. Dále navrhněte barevnou výplň pozadí grafu a řadu graficky 
upravte alespoň třemi rozdílnými barvami.  

 
Skupina 4 
 
Aplikace funkce „Rank“ v programu Excel 
 
Aplikace funkce „Rank“ v programu Excel 
K samostudiu video na Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=N-IPvf2VXPM 
Po zhlédnutí videa aplikuj v následující tabulce v programu Excel: 

 
 
 
13 KT - Absolutní adresace v Excelu 
 
Na níže uvedené internetové adrese se seznamte s absolutní a relativní adresací v Excelu 
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel 
Relativní adresace již byla využita při hodinách (psaní vzorců v příkazovém řádku). 
Téma „Absolutní adresa“ nastudujte na výše uvedeném odkazu a vypracujete následující tabulku.  

https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200113-INFOGRAFIKA-SKODA-dod%C3%A1vky-voz%C5%AF-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N-IPvf2VXPM
https://www.itnetwork.cz/software/ms-office/excel/vzorce-a-adresace-v-aplikaci-excel
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Detail tabulky z Vašeho úkolu je v obrázku níže (Buňka B11 je zablokována dolarovými znaky a klávesová zkratka 
pro absolutní adresaci je F4), pokud zkopírujeme myší vzorec dolů, dělíme číslo 109,60 číslem 27,46 a následující 
čísla ve sloupci B také. Vyzkoušejte, co se stane, pokud buňka dolarovými znaky nebude zablokována a zkopíruje 
se vzorec dolů. 
 

 
 



 

Verze k 18.03.2020 31/49 

EKONOMIKA 
Učebnice EKONOMIKA pro střední školy 
Str. 33-34 kapitola 3.2.2. a 3.2.3. udělej výpisky do sešitu, obkresli graf. 
Str. 42 cvičení 4, a str. 43 cvičení 5 zpracuj do sešitu. 
V případě nejasností u 5. cvičení narýsuj tabulku a údaje vyplníme až ve škole. 
 
 

Zásoby  
 
Zásoba je vše co nachází mezi sférou výroby a spotřeby.  
 
V zásobách jsou vázány velké finanční prostředky a jejich likvidita (schopnost přeměny na peníze) je 
velmi malá. A proto je nutná optimalizace zásob - vhodný objem a složení a dodávkový cyklus.  
Významnou roli hraje výběr vhodného dodavatele. (kritéria výběru)  

 
Význam zásob 
Geografická funkce 
Optimální lokalizace výrobních kapacit z  hlediska zdrojů (v místě těžby, další výroby – montáže) 
Vyrovnávací funkce 
Zabezpečení plynulosti, krytí výkyvů v  poptávce,  vyrovnávání sezónních výkyvů  
Technologická funkce 
Udržování zásob jako součást technologického procesu  
Spekulativní funkce 
Záměrné vytváření zásob ze spekulativních důvodů, rezervy. (zlato)  
Maximální zásoba- stav zásob po dodávce tj. na počátku dodávkového cyklu. Je normovaná.  
Optimální zásoba- jde o typ zásoby, která váže přijatelné množství finančních prostředků. Zajišťuje 
plynulou výrobu a vyžaduje co nejmenší skladování.  

Minimální zásoba- představuje protipól maximální zásoby, tj. stav zásob před dodávkou. Je 
stanovena normou.  
Běžná zásoba-pokrývá potřebu materiálu v období mezi dvěma dodávkami. Její stav se pohybuje 
mezi maximální zásobou a minimální zásobou. 
Pojistná zásoba- je vytvářena za účelem pokrytí odchylek plánované spotřeby (např. v případě 
zpoždění dodávky materiálu, nebo v příjmu urgentní objednávky od zákazníka). Měla by krýt 
odchylky, které vznikají v průběhu spotřeby tak ve výši dodávek i v délce dodávkového cyklu. 
Technická zásoba- jde o typ zásoby, který ještě není možno zpracovat.  Může být dozrávání 

ovoce, zrání sýrů, vína či vysychání dřeva. 

Jednou z  metod řízení zásob je JIT a FIFO.  
JIT (just in time) - jedná se o filozofii, která je dotvářena  podle podniku. Cílem metody JIT je 
dostat správnou zásobu na správné místo, a to ve správný čas. JIT se snaží eliminovat 
nadbytečné zásoby komponentů. Vše je řízeno aktuální spotřebou. Umožnuje lince vyrábět více 

rozličných druhů výrobků.  
 
FIFO (první do skladu, první ze skladu) jako první se vyskladňují kusy, které byly zaskladněny 
dříve. Metoda FIFO je důležitá, aby nezůstával starý materiál na skladě a nedocházelo  např.: k 
překročení doby skladovatelnosti. 
 



 

Verze k 18.03.2020 32/49 

HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS 
Téma. Světová ekonomika 
Podtéma: Vliv geografické polohy na hospodářský rozvoj 

 Prostudovat téma v učebnici Hospodářský zeměpis str29-33 

 Do sešitu vypracovat odpovědi na otázky str. 32 – modrý obdélník 

 Vytvoření mapy Hlavní jádrové oblasti a rozvojové osy budoucí Evropy (návod obr. 23) 

 

 
 

16. 3. 2020 
Téma: Nerovnoměrnost rozložení světového hospodářství 

1. Prostudovat téma v učebnici str. 32-35 

2. Vypsat do sešitu rozdělení států podle stupně rozvoje hospodářství 

 Hospodářsky vyspělé státy s rozvinutou tržní ekonomikou 

 Státy s transformující se ekonomikou 

 Státy s velkým exportem surovin 

 Státy průmyslově-zemědělského charakteru 

 Státy v počátečním stadiu modernizace společnosti 

 
 

3. Vytvořit vlastní příklady z hlediska uvedených pěti stupňů hospodářského rozvoje 

4. Načrtněte schéma vztahů mezi přírodou a společností v uvedených třech fázích vzájemného působení 
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PRÁVO 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
 



 

Verze k 18.03.2020 35/49 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 
 

SEMINÁRNÍ PRÁCE Z DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 
Vyberte si dvě tabulky (jeden ukazatel z jedné strany, druhý ukazatel z druhé strany) a analyzujte je. Většina žáků už má dvě 
tabulky vybrané, kromě Yevheniye, Robina, Adama, Klaudie, Aničky, Báry a Pavla. Vás sedm mi nejdéle do pátku 20.03.2020 
v čase 08.00-13.00 hod. zavolá na telefonní číslo 730 867 551 a sdělí mi, jaké tabulky si k analýze vybrali. Které tabulky jsou 
ještě volné, vyčtete níže z obrázků: 
 

Požadavky na vypracování seminární práce: 

 rozsah 2 strany formátu A4, orientace stránky na výšku, všechny okraje stránky 2 cm, 

 jeden ukazatel bude vypracován na jedné straně, druhý ukazatel na druhé straně,  

 písmo Times New Roman, nadpis 16 bodů, podnadpis 14 bodů, normální text 12 bodů, 

 v záhlaví bude uvedena třída (vlevo) a jméno (vpravo), záhlaví bude v celé délce podtrženo, 

 seminární práce bude obsahovat minimálně 3 000 znaků (včetně mezer) – počítán bude pouze text  

 součástí seminární práce budou dva „objekty“ (tabulky nebo grafy) – na jednu stranu vložte jeden objekt, na 
druhou stranu druhý objekt; hodnoty v objektu popište (tj. analyzujte), 

 vypracovanou práci vložte v hodině IKT, TED nebo SKS do složky s názvem DPR, 

 práci vytiskněte oboustranně a odevzdejte vyučujícímu nejdéle do čtvrtka 30.04.2020. 

 Ukazatele (tabulky) naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu: Doprava, inf. a komunikační 

činnosti  Časové řady  Naturální ukazatele 
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Jakmile si zvolíte obě tabulky, stáhněte si je ze stránek Českého statistického úřadu a tabulky zjednodušte. Vlastními 
slovy pak popište, jaké závěry z tabulek vyplývají. Například kdo analyzuje dopravní nehody v silniční dopravě, může 
napsat: „Za posledních 20 let se počet dopravních nehod zdvojnásobil, ovšem počet usmrcených osob je ve srovnání 
s rokem 2000 takřka poloviční.“ Z INTERNETU NEKOPÍRUJTE ŽÁDNÉ TEXTY, VŠECHNA SLOVA, KTERÁ DO 
SEMINÁRNÍ PRÁCE NAPÍŠETE, BUDOU POUZE VAŠIMI MYŠLENKAMI. Nezajímají mě žádné definice, pouze 
po vás chci, abyste mi dokázali, že umíte číst v tabulkách a analyzovat je.  
 
Vaši zpracovanou práci budu hodnotit. Abyste byli předem seznámeni s kritérii hodnocení, níže uvádím výstřižek 
hodnoticí tabulky. Přeji vám mnoho úspěchů při zpracování seminární práce.  Jiří Janda.  
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 
 

ANALÝZA DOPRAVNÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

DOPRAVNÍ SOUSTAVA = souhrn všech DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ, DOPRAVNÍCH CEST a DOPRAVNÍCH 
PODNIKŮ (resp. osob vykonávajících činnosti souvisejících s dopravou či přepravou);  všechny prvky 
dopravní soustavy se zpravidla nacházejí přímo na území daného státu 

 
EKONOMIKA A ZAMĚSTNANOST V DOPRAVĚ 
• v České republice je evidováno 38 944 subjektů podnikajících v oblasti dopravy 
• mezi největší české dopravní podniky (resp. podniky s více než 250 zaměstnanci) patří Česká pošta, Správa 

železniční dopravní cesty, České dráhy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, ČD Cargo, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Letiště Praha, České aerolinie, Řízení letového provozu České republiky, České přístavy, 
SCHENKER, ČEPRO, MERO ČR, ESA, PPL CZ, Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava, 
ČSAD Hodonín, ARRIVA MORAVA, RegioJet atd.  
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ČESKÁ POŠTA, státní podnik 
• Česká pošta je největší českou firmou (roku 2016 u ní pracovalo zhruba 30 tis. zaměstnanců)   
• r. 2013 ztratila Česká pošta monopol na doručování listovních zásilek do 50 g – na českém trhu tak 

mohou v oblasti přepravy listovních zásilek působit i další podniky 
• kromě přijímání, přepravy a doručování listovních a balíkových zásilek nabízí Česká pošta také:  

 smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady – např. Česká správa sociálního zabezpečení 
(výplata starobních důchodů), Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna, pronájem ČSOB bankomatů, Sazka 
(příjem tiketů, vyplácení výher, prodej losů), dobíjení kreditů, platby pomocí SIPO (Soustředěné inkaso 
plateb obyvatelstva) apod. 

 přístupová místa elektronické veřejné správy – na České poště lze získat výpis z katastru nemovitostí, 
rejstříku trestu, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku apod.; Česká pošta rovněž vykonává 
notářské činnosti (tj. ověřování listin a podpisů) 
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LOGISTIKA 
 
učebnice Logistika: Základy logistiky. Oudová Alena:  
Téma: Distribuce  
Prostudujte str. 32-33 (podstata procesu distribuce, přímá distribuce a nepřímá distribuce) 
 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN 
 
učebnice Logistika: Základy logistiky. Oudová Alena:  
Téma: Distribuce  
Prostudujte str. 33-36 (velkoobchody a maloobchody, vertikální a horizontální struktura distribuce) 
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SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ KOMUNIKACE 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
 
Skupina 4: 
1. V programu Creo vytvořte model dle předlohy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO: 
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
2. V programu Creo vytvořte model  následující součásti ČEP 30 x 100 x 8 B ISO 2341 - St (čep s hlavou). Rozměry 
vyhledejte ve Strojnických tabulkách. 
(V případě, že nemáte Creo, narýsujte výrobní výkres součásti na papír, formát A4) 
 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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TÉMA K SAMOSTUDIU 1:      SKUPINA 5: 

ÚKOL 1 
Okótujte součást z plechu! Kóty odměřte, tloušťku plechu zvolte. 

 

ÚKOL 2 
Okótujte součást z plechu! Doplňte osy, kóty odměřte, tloušťku plechu zvolte. 
 
 

 
 
Úkol 3 
Nakreslete a okótujte součást podle obrázku. Kóty odměřte. 
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TÉMA K SAMOSTUDIU 2:      SKUPINA 5: 
 

Nakreslete výrobní výkres dle zadání: 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
 

Téma k samostudiu 1:       
STROJNÍ SOUČÁSTI 

 

SPOJOVACÍ SOUČÁSTI A JEJICH SPOJE 
 
Součásti spojovací i části spojované tvoří spolu celek, který nazýváme spoj. Sestavování (montáž) těchto 
součástí se nazývá spojování.  
 
Spojovací prvky - šrouby, kolíky, klíny, pera, nýty, čepy atd. Spojovací prvky jsou většinou 

normalizované. 

 
Spoje dělíme na: 
 

 Rozebíratelné – jsou spoje, které můžeme kdykoliv rozebrat a smontovat bez poškození 

spojovaných nebo spojovacích součástí. 
 

 Nerozebíratelné – jsou ty spoje, které nemůžeme rozebrat bez poškození spojovaných nebo 

spojovacích částí. Volíme je jen pro trvalé spojení. 

 

Základní rozdělení spojů 



 

Verze k 18.03.2020 45/49 

Šrouby a šroubové spoje 
 
šrouby dělíme na dvě základní skupiny:  

  
šrouby pohybové. Pohybovými šrouby se mění druh pohybu, a to buď otáčivý v posuvný, nebo naopak. 

 
šrouby spojovací. Spojovacími šrouby se spojují dvě nebo více strojních součástí v jeden rozebíratelný 

celek. 

 
 
 
 
Pohybové šrouby 
 

Šroub se otáčí a matice se posouvá 

 
 
 
 
 
 
Spojovací šrouby 

 
a) maticový šroub 
b) zavrtaný šroub 
c) závrtný šroub 
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Nejpoužívanější druhy šroubových spojů  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma k samostudiu 2:      Prostudujte si, pokračování kapitoly viz odkaz: 
 
 
https://strojirenstvi.studentske.cz/2010/09/1-sroubove-spoje.html 
 
 
 

a) Spojení šroubem s šestihrannou hlavou a 
maticí, průchozí díry v součástech mají vůli  

 

b) Spojení šroubem s šestihrannou hlavou, 
šroub je zašroubován do spodní součásti, 

díra v horní součásti má vůli  

 

c) Spojení závrtným šroubem a šestihrannou 
maticí, spodní část šroubu je zašroubovaná 

do součásti, horní prochází dírou v součásti 

s vůlí  
 

https://strojirenstvi.studentske.cz/2010/09/1-sroubove-spoje.html
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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LOGISTICKÁ CVIČENÍ 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
V 1. ROČNÍKU SE NEVYUČUJE 
 


