
Název předmětu:            Lesní těžba  3A, 3D 

Pro úspěšné absolvování předmětu LET je třeba: 

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

Samostatně vytvořit a odevzdat všechny zadané protokoly/ technické výkresy/  minimálně s  dostatečným 

hodnocením. 

Samostatně vytvořit  a do určeného termínu odevzdat „Sbírku dřev“ v souladu s písemným zadáním.  

Úspěšně absolvovat test z poznávání dřeva a letorostů našich stromů. 

Průběžně prokazovat  získané  znalosti z předmětu ve formě písemných prací a ústního zkoušení s hodnocením 

alespoň dostatečně. 

Absolvovat praktický výcvik v rámci podzimní a jarní praxe, absolvovat předepsanou výrobní praxi u zaměstnavatelů. 

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 protokoly , 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.Doporučené učebnice : 

Kolektiv autorů., Dřevařská technická příručka – školní knihovna 

Simanov.V., Těžba a doprava dříví, 2004            – školní knihovna 

Kováč, Krylek, Dvořák, Jobbágy.,              Technika a mechanizace v lesnictví 2017 

Lesní zákon, Doporučená pravidla pro příjem a třídění surového dříví - internet 

Dvoŕák.J., BOZP v lesním hospodářství, 2017 

 Může být i jiná učebnice schválená  vyučujícím, dále je možné čerpat z informací na internetu 

2.  1 ks Sešit A4  čisté listy/ bez linek a čtverečků/  

3.  Rýsovací potřeby 2 trojúhelníky /z toho alespoň jeden s ryskou/, tužka HB 0,5, guma 

4.  Psací potřeby – pero, propisovačka, barevné zvýrazňovače, pastelky  

Pokud nebude oznámeno jinak, budou protokoly z předmětu odevzdávány v krycí obálce A4 opatřené úvodní stranou 

nalepenou na obálce protokolu,  vzor je uveřejněn na  webové stránce školy a uvnitř vloženým  obsahem určeným 

zadáním protokolu. 

Protokoly a sbírky dřev budou odevzdávány do určeného  termínu. Za pozdní odevzdání bude automaticky snížena 

známka za sbírku o 1 stupeň. 

Ve Žluticích : 1.9.2022 

 

                                                                                                                                            Ing. Milan Fořt - vyučující 


