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Příloha ko ple í úloh  



Modernizace 

odborného 
vzdělávání

1



Komplexní úloha
Komplexní úlohy jsou konkrétní ukázky práce žáků ve výuce, které navazují na 
obsah vzdělávacích modulů. Jsou zpravidla prakticky zaměřené a jejich 
výsledkem může být i hmatatelný produkt.
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Komplexní úloha
Začlenění Aj do výuky odborného předmětu formou ročníkové práce 
žáků v předmětu Programování webových stránek
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Ročníková práce žáků

Žáci 1. ročníku oboru EZI (tedy třídy IT1A a 
IT1B) v rámci své ročníkové práce 
v předmětu WWW programují webové 
stránky školy a své třídy podle předem 
daných pravidel a přesného zadání. 

Ročníkovou prací vytvářejí ucelený produkt, 
který zahrnuje a ověřuje dosažené znalosti a 
dovednosti v oblasti programování 
webových stránek s využitím HTML5 a CSS3 a 
začleňuje znalosti v anglickém jazyku. 
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Ročníková práce žáků

Ročníkovou práci vytvářejí v dvojjazyčné 
jazykové mutaci – tedy v české a anglické 
verzi. Takto se nám podařilo začlenit do 
odborného předmětu prvky výuky Aj a využít 
znalosti a dovednosti žáků k tvorbě 
plnohodnotného cílového produktu. 

Při realizaci komplexní úlohy a jejím ověření 
jsem požádala o spolupráci právě P. Fuchse. 
Ten se postaral o odbornou část, já o 
jazykovou.
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Ročníková práce žáků

Příprava žáků v režimu, který je součástí 
projektu komplexní úlohy, probíhala ve dvou 

rovinách – tedy odborná příprava 
k programování webových stránek a 
jazyková příprava žáků tak, aby byli schopni 
vytvořit výsledný produkt – tedy webové 
stránky - ve dvou jazykových mutacích. 
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Ročníková práce žáků

Zahrnovala slovní zásobu na dané téma, 
odborné výrazy a překlady, obvyklé fráze, 
komunikační dovednosti, dále informace a 
praktické ukázky použitelných informačních 
zdrojů (knihy o regionu RpR v Aj i Čj, webové 
stránky VMP, atd.) 

Žáci v hodinách Aj věnovali čas přípravě 
textů, které následně použijí ve své ročníkové 
práci. 
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Ročníková práce žáků

V současnosti probíhá poslední fáze projektu. 
Žáci pracují na svém řešení výstupu projektu, 
na ročníkové práci v předmětu WWW na 
zadané téma se začleněním cizího jazyka do 
odborného předmětu.
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Ročníková práce žáků

Sociální konstruktivismus – žáci si sami 
konstruují své znalosti a dovednosti společně 
ve skupině žáků

Při výuce předmětu využíváme již řadu let         
e-learningové platformy MOODLE. Zadání 
práce, odevzdání práce v daném termínu, 
výukové materiály, podpůrné materiály, 
odkazy a kontakty, vše na jednom místě a 
přehledně dostupné.

 https://1url.cz/pMD0m
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Příprava pro Aj probíhala od 6. 5. 2019 do 
31. 5. 2019 =   8 hodin

Příprava a realizace odborné části 
probíhala od 7. 5. 2019 do 17. 6. 2019            
v délce 12 hodin. Žáci pokračovali                
v realizaci závěrečné práce i doma                 
s využitím materiálů, které si připravili               
v hodinách předmětu.
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Ročníková práce žáků – odborná 18
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Práce žáka:
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Práce žáka:
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Termín odevzdání práce je pondělí  17. 6. 
2019 do 23.55 hodin na školní MOODLE. 
Odevzdávají kompletní produkt HTML + CSS  
v ZIP archivu a odkaz na freehosting server 

(ENDORA).

Hodnocení práce formou prezentace a 
obhajoby před třídou dne 18. 6. a 20. 6. 2019 
pro obě třídy vždy za přítomnosti učitele Aj.
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Závěrečné hodnocení dosažených 
výsledků a uzavření hodnocení 
v předmětu WWW do 24. 6. 2019
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Závěr a hodnocení komplexní úlohy:
Při výuce HTML bylo využíváno Aj při výuce 

názvu a významu jednotlivých značek 
(tagu) v průběhu celého školního roku 

<b> bold (tučný)
<p> paragraph (odstavec) 
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Závěr a harmonogram ověření úlohy:
Aj – 6. 5. 2019 až 31. 5. 2019 celkem bylo k 

dispozici 8 hodin.

WWW – od 7. 5. 2019 do 17. 6. 2019 
celkem k dispozici 12 hodin.

Odevzdání výsledného produktu dne      
17. 6. 2019
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Závěr a hodnocení komplexní úlohy:
Navržené řešení je funkční a podařilo se 

do odborného předmětu dostat 
nenásilnou formou anglický jazyk. Pro IT 
specialisty je Aj rozhodujícím 
komunikačním nástrojem.
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Závěr a hodnocení komplexní úlohy:
Vše podle předem zvoleného 

harmonogramu se podařilo dodržet. 
Ověření úlohy v praxi ukázalo, že 
komplexní úloha s výsledným finálním 
produktem je plně funkční.


