
Lesnické technologie 1. ročník 

 

Pro úspěšné absolvování předmětu lesnické technologie je třeba: 

Absolvovat vyučovací hodiny s absencí nižší než 20% časové dotace předmětu. 

Odevzdat všechny zadané úkoly/ technické výkresy/minimálně s dostatečným hodnocením. 

Prokazovat průběžně   znalosti ve formě písemných prací a ústního zkoušení s hodnocením alespoň dostatečně. 

Možnost přípravy prezentace na vlastní zvolené téma – po dohodě s vyučujícím.  

Aktivně se zúčastňovat vyučování a chovat se v souladu se Školním řádem SLŠŽ. 

 

Váhy známek: 

Ústní zkoušení a písemné práce                                                                        váha 1,0 

Protokoly s vyšší náročností / předem oznámí vyučující/                             váha 1,0 

Ostatní zadání, drobné a domácí úlohy                                                          váha 0,5 

Referáty a dobrovolné práce/ podle náročnosti a kvality vyhotovení/      váha 0,5 – 1,0 

 

Pomůcky na  vyučování: 

1.Učebnice - doporučené/alespoň jedna / 

 Klíma a kol. Lesař/ Dřevorubec -  školní knihovna 

Sadílek. K., Katalog lesnických mechanizačních prostředků – školní knihovna 

Švihálek., Mrňák., Technologie pro SOU lesnická – školní knihovna 

Zloch. S., Lesní výroba – školní knihovna 

 Může být i jiná učebnice po konzultaci s vyučujícím 

2. 1 ks Sešit A4 čisté listy /nebo čtverečkovaný/Platí zásada 1 sešit na 1 předmět!!!! 

Psací potřeby: pero, propisovačka, tužka, guma, pravítko, barevné pastelky, zvýrazňovače 

V případě, že bude probíhat praktická činnost s nářadím v dílně, je třeba si zabezpečit a používat pracovní oděv a 

ochranné pomůcky  

Sešit na lesnické technologie v 1.  a 2. ročníku doporučuji zakoupit s větším počtem listů a používat jej i 

v následujících dvou letech studia. Poznámky využít na konci 3. ročníku k přípravě na závěrečnou zkoušku! 

Pokud nebude oznámeno jinak, budou protokoly z předmětu odevzdávány s úvodním listem protokolu, jehož vzor je 

uveřejněn na webové stránce školy a uvnitř s obsahem určeným zadáním protokolu. 

Zadané úkoly budou odevzdávány v určeném termínu. Pokud nebude tento termín dodržen, za pozdní odevzdání bude 

automaticky snížena známka o 1 stupeň. 

Ve Žluticích 1.9.2021 

                                                                                                                                           Ing. Milan Fořt - vyučující 


