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Studijní podklady v době mimořádného opatření 
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
12. KT 
 
Literatura – učebnice 

V. Vančura - výpisky str. 84 – 85 
Pracovní sešit z literatury 

V. Vančura (zkrácená verze str. 60 – 61, základní verze str. 84 – 85) 
Četba k maturitní zkoušce 

Individuálně 
Český jazyk – učebnice 

Několikanásobné větné členy a významový poměr mezi nimi 
- výpisky  

- cvičení 91/1, 92/2 

13. KT a 14. KT 

Český jazyk – učebnice 
Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent 
Výklad str. 93 – 95 vypsat do sešitu 
Cvičení 94/1,2,3, 95/1, 96/2 
Literatura – učebnice 
K. Poláček str. 86, E. Bass str. 87 
Literatura – pracovní sešit 
K. Poláček str. 86 základní verze, případně str. 62 zkrácená verze 
E. Bass str. 87 základní verze, případně str. 63 zkrácená verze 
K. Čapek str. 80 – 82 základní verze, případně str.56 – 59 zkrácená verze 
Četba k maturitní zkoušce 
Individuálně  
 
Doporučuji procvičovat pravopis a jazykové učivo na: www.skolaposkole.cz a www.umimecesky.cz 
a www.mluvicíhlavy.cz , případně audioknihy na stránkách Českého rozhlasu 

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mluvicíhlavy.cz/
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CIZÍ JAZYK 
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OBČANSKÁ NAUKA 
Učebnice – Odmaturuj ze SV 
Zkušenost v procesu poznání – výpisky str. 228 – 229 
Základní etické pojmy – výpisky str. 237 – 238 
 
Poslat prezentaci AKTUALITY (3. čtvrtletí) 
 
Učebnice 
 
Vztah etiky, morálky a práva – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu - str. 239 
 
Vznik etiky – výpisky z tématu a z uvedených příkladů do sešitu – str. 239 - 240  
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DĚJEPIS 
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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: 

Po celou dobu této výjimečné situace jsem Vám k dispozici na mailu, popř. 
telefonicky každý všední den od 8.00-13.00 č. 730866874 

Téma:  Objem a povrch těles 
K procvičení probraných hranolů je zde vložen seznam úloh s výsledky. 
Nové téma jehlan vložen pracovní list ke zpracování. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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16.3.2020 

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

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Vážení studenti, 
Máte další možnosti, kde si můžete vyhledat informace ohledně studia. Naše současné téma 
 

 Tělesa - objem a povrch je i rozšířen na stránkách Techambition. 

 
Další tělesa- jehlan, kužel 
 

Vážím si Vašeho přístupu k samostudiu,  

práci v Techambition průběžně sleduji. 

Samostudium a domácí přípravu ohodnotím. 
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FYZIKA 
Stejné jako v |S3E 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
Nevyučuje se 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Sk. 4: Zpracovávat prezentace dle zadání. 
 
17.3.  Dokončit zpracování prezentaci, rozposlat prezentace celé skupině. 
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EKONOMIKA 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
Sk. 5: 
Prostudujte přílohu „číslicově řízené stroje“…jde o část studijních podkladů z odkazu „COPTEL – MECHATRONIK“ 
 
NOVÉ: 
Sk.5: 
 

Proveďte stručný zápis z následujícího textu do školního sešitu. 
 

Číslicové řízení se uplatňuje téměř ve všech oblastech strojírenské výroby 

- Obráběcí stroje 

- Tvářecí stroje 

- Měřící a rýsovací stroje 

- Manipulační technika 

 

Mimo tyto oblasti je číslicové řízení rozšířeno i na vypalovací stroje, stroje pro 
svařování, nýtovačky, montážní stroje, stroje pro kontrolu vad materiálu apod. 

 

Rozdělení CNC strojů 

1. jednoprofesní 

2. víceprofesní – obráběcí centra 

- pro výrobu rotačních obrobků hřídelových nebo přírubových 

- pro výrobu skříňových obrobků 

- umožňujících výrobu rotačních i nerotačních součástí s určitým omezením operací 

 
 

Výhody použití NC techniky 

- zvýšení kvality i kvantity výrobků, produktivnější a hospodárnější výroba 

- možnost vícestrojové obsluhy – nutno méně pracovních sil 

- zvýšení přesnosti a přizpůsobivosti výroby 

- vyšší využití základních fondů, úspora výrobních a skladových ploch 

- zlepšení pracovních podmínek, zvýšení úrovně řídící práce 

- zkrácení průběžné doby výroby 

Nevýhody : vysoká pořizovací cena, vyšší nároky na technologickou přípravu, 

zvýšené nároky na údržbu a organizaci pracoviště, organizační práce apod. 
 
 
 
 
 
Skupina 4  
 
Projděte si pravidla pro kreslení řezů a průřezů na níže uvedených webových stránkách 
 
http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23 

http://www.technicke-kresleni.wz.cz/web/?rezy-a-prurezy,23


 

Verze k 18.03.2020 30/47 

 
Následující obrázek nakreslete do sešitu a označte, v jakém případě se jedná o řez a průřez  

 
 
 
 
Skupina 4 Nové 
 
Úkol 1: Nainstalujte  Creo na níže uvedeném odkazu  
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
A vyzkoušejte jeho funkčnost 
Úkol 2: 
Prostudujte skripta v následujícím internetovém odkazu na téma „Tolerování rozměrů“. 
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf 
Na základě prostudovaného odkazu vypracujte do sešitu následující tabulku a určete druh uložení. 
 

https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
https://www.skola-auto.cz/wp-content/uploads/2017/09/Tolerovani_rozmeru-zakladni_pojmy.pdf
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MECHANIKA 
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ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ VÝROBY 
 

 
Téma k samostudiu 1:   
 
 
V učebnici s. 37 – 40 prostudujte úvodní část dopravníků. V sešitě bude dle učebnice zapsáno: 
 
Pásové dopravníky (s. 37) 
 
(4 ř.) Pásové dopravníky mají ……., poháněcí a napínací ústrojí. 
 
Pryžové pásy široké 400 až 2 400 mm mají textilní nosnou kostru s jednou nebo více vrstvami navzájem spojených 
pryží.   
 
Obrázek č. 32 / s. 38 - nakreslit 
 
Článkové dopravníky (s. 38 - 39) 
 
(8 ř.) Článkové dopravníky většinou …. Úhel sklonu může být až 45°. 
 
Obrázek č. 34 / s. 39 - nakreslit nebo nalepit 
 
Vozíkové okružní dopravníky (s. 40) 
 
(3 ř.) Vozíkové okružní dopravníky se skládají …., které se valí po nehybném vedení. 
 
 

Téma k samostudiu 2:   
 
 
V učebnici s. 40 – 42 prostudujte další část dopravníků. V sešitě bude dle učebnice zapsáno: 
 
Podvěsné dopravníky (s. 40) 
 
(3 ř.) Hlavní částí podvěsného dopravníku ……., místech. 
 
Obrázek č. 36 / s. 40  - nalepit 
 
Korečkové dopravníky (s. 40 - 41) 
 
(6 ř.) Slouží k dopravě …., vyprazdňováním. 
 
Obrázek č. 37 / s. 41  - nalepit 
 
Pohyblivé schodiště (s. 41) 
 
(6 ř.) Slouží k přepravě …., do 0,75 m/s.. 
 
Obrázek č. 38 / s. 41  - nalepit   
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Téma k samostudiu 3:   
 
 
V učebnici s. 42 – 45 prostudujte další část dopravníků. V sešitě bude dle učebnice zapsáno: 
 
Šnekové dopravníky (s. 42 - 43) 
 
(3 ř.) Mezi dopravníky ……., elektromotorem. 
 
Obrázek č. 39 / s. 42  - nalepit 
 
Válečkové dopravníky (s. 43) 
 
(7 ř.) Se nejčastěji …., v nehybném rámu. 
 
Obrázek č. 40 / s. 42  - nalepit 
 
Stohovací a paletovací vozíky (s. 45) 
 
(7 ř.) Jsou důležitý prostředek …., z akumulátoru. 
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MATERIÁLY 
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ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
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ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 
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ELEKTRONIKA 
Zpracujte podle internetu téma RC oscilátory a pošlete dokument nebo prezentaci na můj email. 
 
Zpracujte podle internetu téma krystalové oscilátory a pošlete dokument nebo prezentaci na můj email.  
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ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Nastudovat soubor Měniče – úvod, součástky (zaslán 28.2.2020). Usměrňovače - Příručka pro elektrotechnika str. 
248 až 251. 
17.3. Řízené usměrňovače - Příručka pro elektrotechnika str. 252 až 255 – nastudovat 
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MECHATRONIKA 
Vytvořte prezentaci o využití a možnostech robotů některé ze světově rozšířených firem ( Kuka, Fanuc, ABB apod). 
Prezentaci zašlete na můj email Heřmanský 
Sk. 5: Nastudovat regulační obvod, druhy regulací (materiály zaslané v PDF). 
 
Prostudujte materiál řídící systémy robotů – souřadnicové systémy 

 
 
17.3. Sk. 5  
Po prostudování materiálů z minulého týdne zpracujte prezentaci s obsahem: 

1. Regulace na konstantní hodnotu, programová regulace 

2. Poměrová regulace 

3. Vlečná regulace 

4. Spojitá, nespojitá a víceparametrová regulace 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
 
Elektronické řídící systémy (ventilové ostrovy) 
Popis - ventilový terminál festo 
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Popis – SIMATIC S7 IM 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domácí úloha: 
OHÝBACÍ PŘÍPRAVEK 
Zakresli pneumatické schéma ohýbacího přípravku podle obrázku. Nejprve na pracovní papír a teprve funkční 
schéma do sešitu.  
Plechový výstřižek má být ohnut do tvaru U, raznice je ovládána dvojčinným pneumatickým válcem. 
Ovládání válce má být realizováno nepřímo dvěma tlačítky T1 a T2. 
Stisknutím obou tlačítek se nejprve přestaví ovládací ventil 5/2 do pracovní polohy, kterým se přivede tlak do válce 
pro vysunutí pístnice, na které je připevněna raznice. 
 
Dodatečné podmínky: 
-pístnice smí vyjet pouze, když je v základní pozici A0 a je přítomen materiál a stisknou-li se obě tlačítka nejdéle do 
0,5 sekundy. 
-návrat se smí uskutečnit pouze z maximální vyjeté pozice A1 a pokud je uvolněno jedno nebo obě tlačítka, z toho 
vyplývá, že po dobu celé operace musí mít obsluha zařízení obě ruce na tlačítkách 
-na válci a na přítomnost materiálu použij indukční čidla. 
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PNEUMATIKA- samostudium 17.3.2020 
Popis úlohy: 
Broušení desek (použití funkce „OR“ – pneumatický „RS“ obvod) 
Posuvný stůl přesouvá dřevěnou desku pod pásovou brusku. 
Po stisknutí startovacího tlačítka (SET) dvojčinný válec vysune pístnici. Po uvolnění tohoto tlačítka zůstane pístnice 
ve vysunuté poloze. Po stisknutí tlačítka pro návrat (RESET) se opět vrátí do výchozí polohy. 
K řízení dvojčinného válce bude použito 
monostabilního pneumatického ventilu. Úlohu 
řešte s dominantní funkcí návratového tlačítka 
(RESET). 
 
Nakresli pneumatické schéma této úlohy. 
V případě nejasností mne kontaktujte: 
tel +420 730 863 938, nebo na e-mail: 
josef.kodrik1@skoda-auto.cz 

 
 
 

SOUPIS PRVKŮ 

Počet Popis Symbol 

1 Dvojčinný válec s nastavitelným tlumením 

v koncových polohách 

 

1 Monostabilní rozváděč 5/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Monostabilní rozváděč 3/2 ovládaný stlačeným 

vzduchem, v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze uzavřen 

 

1 Impulzní tlačítko, monostabilní rozváděč 3/2, 

v klidové poloze otevřen 

 

1 Logický prvek „OR“ 

 

1 Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu 

vzduchu 

 

 

4 2

5
1

3

14

2

1 3

12

2

1 3

2

1 3

1 1

2

mailto:josef.kodrik1@skoda-auto.cz
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SOUVISLÁ PRAXE 
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ODBORNÝ VÝCVIK 

Uvs č. 89 

Prostudujte si tyto analogové IO: 

- OPERAČNÍ ZESILOVAČ 

- NE555  

Vypracujte na každý IO prezentaci alespoň o 8 snímcích (popis, druhy, funkce, typická zapojení, použití, atd…) 

Prezentace budou hodnoceny známkou s váhou 5 

Vaše práce pošlete nejdéle do 31. 3. 2020 na email: david.lisler@skoda-auto.cz 

 


