DODATEK č. 1
k ŠVP Škola pro 21. století – vyšší stupeň osmiletého gymnázia

II.

část- osnovy

OSNOVY VZDĚLÁVACÍHO PŘEDMĚTU- nepovinný předmět Řízení
motorových vozidel

Název vzdělávacího předmětu: Řízení motorových
vozidel (RMV)

Kód oboru: 79- 41 K81
Osmileté gymnázium – vyšší

Počet: 1 hod. týdně/40 hodin/rok

Ročník: sedmý/osmý

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák
 rozumí ustanovením pravidel provozu
na pozemních komunikacích
 rozpozná dopravní značky a zná
jejich význam
 řeší dopravní situace
 uvědomuje si občanskou a trestně
právní odpovědnost řidiče
 orientuje se v rozsahu a podmínkách
zákonného pojištění motorových
vozidel
 objasní podmínky provozu vozidel na
pozemní komunikaci

1. Předpisy o provozu vozidel
- zákon č. 361 / 2000 Sb.,
- vyhláška č. 30 / 2001 Sb.,
- zákon č. 168 / 1999 Sb.,
- vybraná ustanovení zákonů č.13
/ 1997 Sb., 56 / 2001 Sb., 111 / 1994

Poč
et
hodi
n

22



Žák
 rozliší ovládací ústrojí vozidla
 zvládá základní postupy pro ovládání
vozidla
 posuzuje zásady jízdy s vozidlem za
různých provozních podmínek
 uvědomuje si obecné zásady
ochrany životního prostředí při
provozu motorových vozidel
 zdůvodní význam správného uložení
nákladu
 uvědomuje si účel, druhy, činnost,
možné poruchy, základní údržbu a
jednoduché poruchy u jednotlivých
skupin vozidla
 rozpozná u vozidel technické závady,
které představují ohrožení
bezpečnosti
 popíše zásady preventivní údržby a
její význam pro bezpečnost a

2. Ovládání a údržba vozidla
- ovládací ústrojí vozidla
- základní jízdní úkony
technika
jízdy
v různých
provozních podmínkách
- jízda s přívěsem, vlečení vozidel
zásady
ochrany
životního
prostředí při provozu motorových
vozidel
- uložení a přeprava nákladu
- všeobecný popis a uspořádání
vozidla
- účel, druhy, popis konstrukce,
činnost základní údržba, možné
poruchy a jednoduché opravy
jednotl. skupin
- zásady preventivní údržby

6

Název vzdělávacího předmětu: Řízení motorových
vozidel (RMV)

Kód oboru: 79- 41 K81
Osmileté gymnázium – vyšší

Počet: 1 hod. týdně/40 hodin/rok

Ročník: sedmý/osmý

hospodárnost provozu a ochranu
životního prostředí
 zformuluje základní postupy při
zjišťování běžných poruch a umí je
odstranit
Žák
 zdůvodní základní fyzikální zákonitosti
jízdy s vozidlem
 chápe vliv člověka, technického
stavu vozidla a prostředí na
bezpečnost jízdy
 interpretuje zásady předvídavosti,
rozpoznávání a řešení kritických
situací
 orientuje se v problematice
vzájemných vztahů jednotlivých
účastníků provozu na pozemních
komunikacích

3. Teorie řízení a zásady bezpečné
jízdy
- základní fyzikální zákonitosti jízdy
s motorovým vozidlem
- faktory ovlivňující bezpečnost
provozu
předvídavosti,
-zásady
rozpoznávání
a řešení kritických situací
- zvláštnosti jednotlivých účastníků
provozu

Žák

4. Zdravotnická příprava

zdůvodní důležitost prevence
dopravních nehod
 popíše obecné zásady jednání při
dopravní nehodě
 rozpozná stavy bezprostředně
ohrožující život
 vysvětlí zásady první pomoci při
jednotlivých poranění
 popíše obsah autolékárničky a
vysvětlí způsoby použití

- prevence dopravních nehod
- obecné zásady jednání při
dopravní
nehodě
- stavy bezprostředně ohrožující
život, zásady první pomoci
- výbava a použití lékárničky



Žák
- samostatně ovládá vozidlo
- řeší vzniklé dopravní situace
- správně aplikuje pravidla provozu
na pozemních komunikacích
- vyhledá a odstraní jednoduché
poruchy
- rozpozná stavy ohrožující život a
dokáže
poskytnout první pomoc zraněné
osobě

5. Praktický výcvik

8

4

Hod:

- výcvik v řízení
28
- výcvik praktické údržby
2
- praktický výcvik zdravotnické
přípravy
4

34

