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EnergetickEnergetickáá gramotnostgramotnost
Energetickou gramotnost je nutnEnergetickou gramotnost je nutnéé formulovat zformulovat z hlediska hlediska 
potpotřřeb spoleeb společčnosti, sounosti, souččasnasnáá doba to vydoba to vyžžadujeaduje

OdliOdliššujujíí se pose požžadavky na uadavky na užživatele domivatele domááccíích elektrických ch elektrických 
spotspotřřebiebičůčů (nap(napřř. absolventi v. absolventi vššeobecneobecnéého vzdho vzděělláávváánníí), na ), na 
absolventy stabsolventy střřednedníích  odborných ch  odborných šškol a na  ukol a na  uččitele, kteitele, kteřříí na na 
daných typech daných typech šškol vyukol vyuččujujíí..



EnergetickEnergetickáá gramotnost ugramotnost užživatele ivatele 
drobných elektrospotdrobných elektrospotřřebiebičůčů

Energie Energie –– druhy, jednotky. druhy, jednotky. 
VyuVyužžititíí energie obecnenergie obecněě a v doma v domáácnosti. Sazby elektrickcnosti. Sazby elektrickéé
energie ve vztahu kenergie ve vztahu k domdomáácnosti, platby za elektrickou cnosti, platby za elektrickou 
energii a plynenergii a plyn
Znalost funkce domZnalost funkce domááccíích spotch spotřřebiebičůčů a jejich provozu a jejich provozu 
ss ohledem na minimalizaci spotohledem na minimalizaci spotřřeby energie. Bezpeeby energie. Bezpeččnost pnost přři i 
poupoužžíívváánníí energetických spotenergetických spotřřebiebičůčů, prvn, prvníí pomoc ppomoc přři i 
zasazasažženeníí elektrickým proudem. elektrickým proudem. 
Vliv spotVliv spotřřeby energie na eby energie na žživotnivotníí prostprostřřededíí. Mo. Možžnosti nosti úúspor spor 
energie v domenergie v domáácnosti (teplo, elektrickcnosti (teplo, elektrickáá energie, plyn, energie, plyn, 
doprava, izolace). doprava, izolace). 



EnergetickEnergetickáá gramotnost ugramotnost uččitele Zitele ZŠŠ

Energie Energie –– druhy, jednotky.druhy, jednotky.
MMěřěřeneníí spotspotřřeby elektrickeby elektrickéé energie,  plynu a teplenergie,  plynu a tepléé uužžitkovitkovéé
vody. Rozvod tepla a teplvody. Rozvod tepla a tepléé vody.  Sazby elektrickvody.  Sazby elektrickéé energie energie 
ve vztahu kve vztahu k domdomáácnosti. Rozvod energie. Zpcnosti. Rozvod energie. Způůsoby plateb za  soby plateb za  
energii. Hlavnenergii. Hlavníí dodavateldodavateléé energie venergie v ČČR. R. 
Postupy zPostupy zíískskáávváánníí energie, teplenergie, tepláárny, elektrrny, elektráárny, rozvod rny, rozvod 
energienergiíí. Vliv na . Vliv na žživotnivotníí prostprostřřededíí.  Energetick.  Energetickéé nnáároky roky 
dopravy.dopravy.
VyuVyužžititíí energie.  Moenergie.  Možžnosti nosti úúspor energie (teplo, elektrickspor energie (teplo, elektrickáá
energie, osvenergie, osvěětlentleníí). Uplatn). Uplatněěnníí netradinetradiččnníích zdrojch zdrojůů energie.energie.
Charakteristika hlavnCharakteristika hlavníích spotch spotřřebiebičůčů zz hlediska spothlediska spotřřeby eby 
energie  a ve vztahu kenergie  a ve vztahu k cenceněě. Energetický audit, tepeln. Energetický audit, tepelnéé
izolace, izolace, nníízkoenergetickzkoenergetickéé domy, tepelndomy, tepelnáá ččerpadla. Doprava.erpadla. Doprava.
BezpeBezpeččnost a ochrana pnost a ochrana přři pri prááci s  elektrickými a plynovými ci s  elektrickými a plynovými 
spotspotřřebiebičči. i. 



PoPožžadavky na absolventy SOadavky na absolventy SOŠŠ

Energie Energie –– druhy, jednotky. Pdruhy, jednotky. Přřepoepoččty energetických ty energetických 
jednotek. Mjednotek. Měřěřeneníí spotspotřřeby elektrickeby elektrickéé energie.  Sazby za energie.  Sazby za 
energii ve vztahu kenergii ve vztahu k domdomáácnosti a prcnosti a průůmyslu. Zpmyslu. Způůsoby plateb soby plateb 
za  energii. Hlavnza  energii. Hlavníí dodavateldodavateléé energie venergie v ČČR. Postupy R. Postupy 
zzíískskáávváánníí energie, teplenergie, tepláárny, elektrrny, elektráárny, obnovitelnrny, obnovitelnéé zdroje zdroje 
energie, rozvod energie. Vliv energetiky na energie, rozvod energie. Vliv energetiky na žživotnivotníí
prostprostřřededíí. Nejlep. Nejlepšíší dostupndostupnéé technologie.technologie.
Doprava  energie a jejDoprava  energie a jejíí energetickenergetickéé nnáároky. Energie vroky. Energie váázanzanáá
vv prprůůmyslovmyslověě vyuvyužžíívaných medivaných mediíích (stlach (stlaččený vzduch, ený vzduch, 
kapalnkapalnéé plyny, ochrannplyny, ochrannéé a svaa svařřovacovacíí plyny apod.)plyny apod.)
VyuVyužžititíí energie venergie v domdomáácnosti, prcnosti, průůmyslu a dopravmyslu a dopravěě.  .  
MoMožžnosti nosti úúspor energie (teplo, elektrickspor energie (teplo, elektrickáá energie, osvenergie, osvěětlentleníí, , 
izolace). Charakteristika hlavnizolace). Charakteristika hlavníích spotch spotřřebiebičůčů zz hlediska hlediska 
spotspotřřeby energie  a ve vztahu keby energie  a ve vztahu k cenceněě. Bezpe. Bezpeččnost a ochrana  nost a ochrana  
ppřři pri prááci s  energetickými spotci s  energetickými spotřřebiebičči. Prvni. Prvníí pomoc ppomoc přři i 
zasazasažženeníí elektrickým proudem.elektrickým proudem.



DoporuDoporuččeneníí pro upro uččitele SOitele SOŠŠ
Pro stanovenPro stanoveníí obsahu navrhovanobsahu navrhovanéé výuky energetickvýuky energetickéé
gramotnosti  do gramotnosti  do ŠŠVP je moVP je možžnnéé vyuvyužžíítt materimateriáállůů a na náávrhvrhůů
modulmodulůů, zpracovaných , zpracovaných pracovnpracovníí skupinou Nskupinou NÚÚOV a MOV a MŽŽP pro P pro 
podporu vzdpodporu vzděělláávváánníí kk úúsporsporáám energie a k vyum energie a k využžíívváánníí
obnovitelných zdrojobnovitelných zdrojůů energie (www.nuov.cz). Jsou urenergie (www.nuov.cz). Jsou urččeny eny 
pro vzdpro vzděělláávváánníí na stna střřednedníích odborných ch odborných šškolkoláách, vhodnch, vhodnéé
vyuvyužžititíí nněěkterých z nich usnadnkterých z nich usnadníí prprááci pci přři rozpracovi rozpracováávváánníí
obsahu energetickobsahu energetickéé gramotnosti pro výuku i na gramotnosti pro výuku i na šškolkoláách, ch, 
kterkteréé nejsou profesnnejsou profesněě orientovorientováány vny v energetice (energetice (
PrPrůřůřezovezovéé ttééma ma ČČlovlověěk a k a žživotnivotníí prostprostřřededíí ddáávváá pro zapro zařřazenazeníí
problematiky energetickproblematiky energetickéé gramotnosti dostatek prostoru.gramotnosti dostatek prostoru.
SpotSpotřřeba energie ve veba energie ve vššech oborech lidskech oborech lidskéé ččinnosti je jedninnosti je jedníím m 
z nejdz nejdůůleležžititěějjšíších kritch kritééririíí pro hodnocenpro hodnoceníí jejich dopadu na jejich dopadu na 
žživotnivotníí prostprostřřededíí. Ochranu . Ochranu žživotnivotníího prostho prostřřededíí pak lze pak lze 
hodnotit z hlediska snihodnotit z hlediska snižžovováánníí energetickenergetickéé nnáároroččnosti.nosti.



ZZáávvěěr pro ur pro uččitele SOitele SOŠŠ
SpotSpotřřeba energie ve veba energie ve vššech oborech lidskech oborech lidskéé ččinnosti je jedninnosti je jedníím m 
z nejdz nejdůůleležžititěějjšíších kritch kritééririíí pro hodnocenpro hodnoceníí vlivu oborvlivu oborůů na na 
žživotnivotníí prostprostřřededíí. Ochranu . Ochranu žživotnivotníího prostho prostřřededíí pak lze pak lze 
hodnotit z hlediska snihodnotit z hlediska snižžovováánníí energetickenergetickéé nnáároroččnosti. Jde nosti. Jde 
sice o zjednodusice o zjednoduššeneníí, ale umo, ale umožňžňuje to pomuje to poměěrnrněě efektivnefektivněě
vnvnéést problematiku st problematiku žživotnivotníího prostho prostřřededíí do výuky spolu s do výuky spolu s 
výukou energetickvýukou energetickéé gramotnosti gramotnosti žžáákkůů. Na st. Na střřednedníích  ch  šškolkoláách ch 
je dje důůleležžititéé spojit energetickspojit energetickéé popožžadavky s poadavky s požžadavky oboru. adavky oboru. 

OdbornOdbornéé ppřředmedměěty a prty a průřůřezovezovéé ttééma ma ČČlovlověěk a k a žživotnivotníí
prostprostřřededíí majmajíí pro zapro zařřazenazeníí problematiky energetickproblematiky energetickéé
gramotnosti na SOgramotnosti na SOŠŠ a OU dostatek prostoru, pokud se spoja OU dostatek prostoru, pokud se spojíí
s oborem. Nesms oborem. Nesmíí se ale opomenout se ale opomenout žžááky upozornit na ky upozornit na 
souvislosti energetiky se znesouvislosti energetiky se zneččiiššttěěnníím prostm prostřřededíí –– vody, vody, 
ovzduovzdušíší, p, půůdy  a takdy  a takéé na pona požžadavky na nejlepadavky na nejlepšíší dostupnou dostupnou 
techniku /BAT/ ve vyutechniku /BAT/ ve využžititíí v energetice a výrobv energetice a výroběě..


