
Strojnické základy  1A, 1D 

Pro úspěšné absolvování předmětu Strojnické základy je třeba: 

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

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

Odevzdat v daném termínu sbírku zadaného typu strojních součástek. 

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

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.Učebnice  

Jaroslav Kletečka, Petr Fořt, Technické kreslení – školní knihovna 

David Zeman, Pracovní sešit – Technické kreslení, SŠES Chomutov 

Mičkal,K. – Strojnictví – Části strojů – školní knihovna 

Jindra.J., Části strojů a mechanismy, 2011 

Podklady uvedené na webové stránce úložiště, část „pro žáky“, portál classroom. cz/STZ 1A/1D– sledujte je! 

Může být využita  i jiná učebnice po konzultaci s vyučujícím 

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

3. Psací potřeby – pero-propisovačka, pastelky, guma, zvýrazňovače 

4. Rýsovací potřeby 2 trojúhelníky /z toho alespoň jeden pravoúhlý  s ryskou/, pravítko 40cm, tužka HB 0,5 a náhradní 

tuhy, kružítko, různé druhy šablon / křivítka, šablony na písmo, vyplyne z jednotlivých zadání – nedoporučuji kromě 

křivítek kupovat v předstihu/, lepící páska 

10 ks čtvrtka rýsovací bílá formát A3, 5 ks formát A4 

Doporučené pomůcky:   rýsovací prkno s příložníkem,  

Výkresy je možné zhotovovat i v grafických programech na PC. Žák, který chce využívat tento způsob kreslení však 

musí prokázat svou kompetenci v ovládání daného grafického programu vyučujícímu. V tomto případě může žák na 

hodinách pracovat v lavici s počítačem 

Pokud nebude oznámeno jinak, budou protokoly z předmětu odevzdávány v obálce A4 opatřené úvodním listem 

protokolu, jehož vzor je uveřejněn na  webové stránce školy a uvnitř s obsahem určeným zadáním protokolu. 

Protokoly/technické výkresy/ budou odevzdávány v určeném termínu. Pokud nebude tento termín dodržen, za pozdní 

odevzdání bude automaticky snížena známka o 1 stupeň. 

Ve Žluticích  1.9.2022  

                                                                                                                                        Ing. Milan Fořt - vyučující 

https://www.megaknihy.cz/603574__jaroslav-kletecka-petr-fort

