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Úvod, seznámení s předmětem 

Plán učiva 

 Úvod do předmětu technické kreslení. 

 Technická normalizace. 

 Základní geometrické konstrukce, pravidelné n-úhelníky. 

 Technické zobrazování – pravoúhlé promítání, volné rovnoběžné promítání, sítě těles. 

 Kuželosečky – elipsa, parabola, hyperbola. 

Pomůcky do předmětu 

 Nelinkovaný sešit formát A4 – před každou vyučovací hodinou jsou připravené 3 nové stránky 

s rámečkem po obvodu (10 mm od okraje stránky). 

 Složka na rysy – během školního roku zůstává u vyučujícího. 

 Rýsovací potřeby ve škole: 

o dvě pravítka (aspoň jeden trojúhelník s ryskou); 

o tužka; 

o kružítko; 

o pryž (guma). 

 Rýsovací potřeby doma: 

o  tytéž jako ve škole; 
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o  křivítka; 

o  šablona technického písma; 

o  kladívkový (rýsovací) papír formát A4 (210 × 297 mm). 

 Na konci roku před uzavřením známek kontrola všech sešitů, sešity musí být v absolutním 

pořádku, se všemi nakreslenými obrázky, se vším dopsaným učivem, s okraji tuší. 

 Součástí výuky je cca 10 výkresů. 

Požadavky z předmětu 

 Kontrolní práce – 2 ÷ 3 za pololetí – prověření teorie (pojmy, definice) a znalostí konstrukce 

(s jistou tolerancí přesnosti). 

 Rysy – součástí výuky je cca 10 rysů za školní rok. Hodnotí se správnost konstrukce s důrazem 

na přesnost, úpravu a čistotu práce. 

 Sešit – na konci pololetí musí být v absolutním pořádku, se všemi zápisy obrázky, včetně 

rámečků. 

Kritéria hodnocení 

 Výkres musí být odevzdaný v termínu, tzn. hodinu následující poté, kdy byl zadán. V případě 

dlouhodobé absence se řeší individuálně dohodou termínu. 

 Pozdě odevzdaný výkres je klasifikován nedostatečně. Každý výkres musí být vypracován, tzn. žák 

dostane při odevzdání z téhož výkresu druhou známku. 

 Každý výkres je možné si opravit – znovu vypracovat. Předchozí známka zůstává v platnosti, 

přibude k ní další. 

 Průměr všech známek z výkresů má stejnou hodnotu, jako každá známka z kontrolní práce. 

Úprava výkresu 

Výkres je vypracovaný na kladívkovém (rýsovacím) papíru formátu A4 (210 × 297 mm) orientovaném 

na výšku, narýsovaný tužkou, popsaný technickým písmem podle šablony, s úpravou podle obrázku. 
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Obrázek: Úprava výkresu. 

Úprava složky 

Složka slouží k ukládání odevzdaných výkresů, během školního roku je uložena u vyučujícího. Celá 

skupina si pořídí papírové složky stejné barvy, se záložkami ze tří stran. Složka bude popsána tužkou 

nebo technickými pery podle obrázku a odevzdána zároveň s prvním výkresem. 



 
 

 4/4  

 

Obrázek: úprava složky. 
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