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AKTUALIZACE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH 

PROGRAMŮ (RVP) 
 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů škol všech oborů vzdělání v předškolním, základním, základním uměleckém, jazykovém a 

středním vzdělávání.  Do vzdělávání v České republice byly zavedeny zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon 

byl novelizován v roce 2015 pod č. 82/2015. 

V dohledné době bude vydána plánovaná aktualizace RVP s platností od školního roku 2019/2020. 

Aktualizace se bude mimo jiné týkat i oborů vzdělání kategorie M, poskytujících střední vzdělání s 

maturitní zkouškou. Obory se stavebním zaměřením patří do skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a 

kartografie. 

Jedná o následující obory vzdělání: 

 36-47-M/01 Stavebnictví 

 36-45-M/01 Technická zařízení budov 

 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 

 36-43-M/01 Stavební materiály 

 

Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) 
Ve spolupráci se zástupci NÚV byly připraveny podklady pro zařazení metody BIM do připravované 

aktualizace RVP. Při sestavení obsahových částí pro jednotlivé obory vzdělání, byl kladen důraz na 

obecné a univerzální formulace. Cílem navrhovaného obsahu je podchytit základní aspekty metody 

BIM, zároveň však nezatěžovat školy při přípravě svých ŠVP, více než je nezbytně nutné. Každá škola 

má možnost nastavit si proces adaptace metody BIM dle svých potřeb a možností. 

Aktualizace RVP bude platná od školního roku 2019/2020. Nicméně ze zkušenosti lze konstatovat, že  

prakticky všechny navrhované části, které souvisí s adaptací metody BIM do výuky, se budou 

uplatňovat nejdříve od 2. ročníků. Reálně to znamená o rok více času na přípravu všeho potřebného. 

 

Návrh kapitoly BIM dle oborů vzdělání 
Jednotlivé obory vzdělání stavebního zaměření v rámci skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a 

kartografie se samozřejmě liší. Proto nově navrhovaná kapitola v jednotném znění „Metoda BIM“, je 

uplatněna v oborech Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie a katastr nemovitostí. Pro 

obor Stavební materiály nelze kapitolu v plném znění použít. Kompletní přehled navrhovaných úprav 

dělený dle oborů vzdělání uvádíme níže. 
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36-47-M/01 Stavebnictví 
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu GRAFICKÁ 

A ESTETICKÁ PŘÍPRAVA. Profilující okruhy budou doplněny o dílčí části učiva a výsledků vzdělávání. 

Společný obsahový okruh GRAFICKÁ A ESTETICKÁ PŘÍPRAVA (úplné znění kapitoly) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a 

dovede s touto metodou pracovat v rámci 

celého životního cyklu stavby;  

- vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje 

elektronická a digitální data; 

- vysvětlí pojem informační model a popíše 

geometrické a negeometrické informace 

informačního modelu metody BIM; 

- popíše roli a popíše činnosti BIM 

koordinátora; 

- čerpá potřebné informace z informačního 

modelu BIM a aplikuje je do praxe; 

- pracuje alespoň s jedním software podporující 

metodu BIM, pro výměnu informací používá 

standardizovaný otevřený formát IFC. 

Metoda BIM - Building Information       

Management (vytváření a správa informací o 

stavbě) 

- využití a správa informací v digitální podobě, 

jejich předávání a sdílení při komunikaci a 

stavebních procesech (BIM)  

- práce s informačním modelem BIM, detekce 

kolizí, zjišťování informací z modelu 

- grafické programy typu BIM pro využití 

při projektování staveb 

 

Profilující obsahový okruh POZEMNÍ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- pracuje alespoň s jedním grafickým 

programem typu CAD pro stavební 

výkresovou dokumentaci; 

- pracuje alespoň s jedním grafickým 

programem typu BIM pro stavební 

výkresovou dokumentaci; 

Navrhování pozemních staveb 

- grafické programy typu CAD pro využití 

v projektování staveb 

- grafické programy typu BIM pro využití 

v projektování staveb 

 

 

Profilující obsahový okruh STAVEBNÍ OBNOVA (část kapitoly obsahující BIM) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- vypracuje projekt adaptace nepříliš složitého 

objektu (stavební výkresy včetně 

architektonického návrhu úpravy fasád 

a technické zprávy); 

- pracuje s grafickými programy typu CAD a 

BIM pro zpracování stavební výkresové 

dokumentace. 

Navrhování staveb a jejich úprav 

- grafické programy typu CAD pro využití 

v projektování staveb 

- grafické programy typu BIM pro využití 

v projektování staveb 
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Profilující obsahový okruh VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- pracuje s příslušnými normami a tabulkami; 

- pracuje alespoň s jedním počítačovým 

programem pro projektování 

vodohospodářských staveb; 

- pracuje alespoň s jedním grafickým 

programem typu BIM pro stavební 

výkresovou dokumentaci; 

Vodohospodářské stavby 

- počítačové programy pro projektování 

vodohospodářských staveb 

- dokumentace vodohospodářských staveb 

- grafické programy typu BIM pro využití 

v projektování staveb 

 

 

Profilující obsahový okruh DOPRAVNÍ STAVBY (část kapitoly obsahující BIM) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- pracuje alespoň s jedním počítačovým 

programem používaným pro navrhování 

dopravních staveb; 

- pracuje alespoň s jedním grafickým 

programem typu BIM pro stavební 

výkresovou dokumentaci; 

- používá příslušné tabulky, normy, odbornou 

literaturou i jiné informační zdroje; 

Dopravní stavitelství 

- počítačové programy pro projektování 

dopravních staveb 

- grafické programy typu BIM pro využití 

v projektování staveb 

- dokumentace dopravních staveb 

 

36-45-M/01 Technická zařízení budov 
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu TECHNICKÁ 

ZAŘÍZENÍ BUDOV. 

Obsahový okruh TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV (úplné znění kapitoly) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a 

dovede s touto metodou pracovat v rámci 

celého životního cyklu stavby;  

- vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje 

elektronická a digitální data; 

- vysvětlí pojem informační model a popíše 

geometrické a negeometrické informace 

informačního modelu metody BIM; 

- popíše roli a popíše činnosti BIM 

koordinátora; 

- čerpá potřebné informace z informačního 

modelu BIM a aplikuje je do praxe; 

- pracuje alespoň s jedním software podporující 

metodu BIM, pro výměnu informací používá 

standardizovaný otevřený formát IFC. 

Metoda BIM - Building Information 

Management (vytváření a správa informací o 

stavbě) 

- využití a správa informací v digitální podobě, 

jejich předávání a sdílení při komunikaci a 

stavebních procesech (BIM)  

- práce s informačním modelem BIM, detekce 

kolizí, zjišťování informací z modelu 

- grafické programy typu BIM pro využití 

při projektování staveb 
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36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 
Samostatná kapitola „Metoda BIM“ je navržena v rámci společného obsahového okruhu KATASTR 

NEMOVITOSTÍ A TVORBA MAP. 

Obsahový okruh KATASTR NEMOVITOSTÍ A TVORBA MAP (úplné znění kapitoly) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- orientuje se ve vývoji metody BIM, chápe a 

dovede s touto metodou pracovat v rámci 

celého životního cyklu stavby;  

- vysvětlí význam digitalizace a rozlišuje 

elektronická a digitální data; 

- vysvětlí pojem informační model a popíše 

geometrické a negeometrické informace 

informačního modelu metody BIM; 

- popíše roli a popíše činnosti BIM 

koordinátora; 

- čerpá potřebné informace z informačního 

modelu BIM a aplikuje je do praxe; 

- pracuje alespoň s jedním software podporující 

metodu BIM, pro výměnu informací používá 

standardizovaný otevřený formát IFC. 

Metoda BIM – Building Information 

Management – (vytváření a správa informací 

o stavbě) 

- využití a správa informací v digitální podobě, 

jejich předávání a sdílení při komunikaci a 

stavebních procesech (BIM)  

- práce s informačním modelem BIM, detekce 

kolizí, zjišťování informací z modelu  

- grafické programy typu BIM pro využití při 

projektování staveb 

 

36-43-M/01 Stavební materiály 
Dílčí části učiva a výsledků vzdělávání budou doplněny v obsahovém okruhu STAVEBNÍ MATERIÁLY. 

Obsahový okruh STAVEBNÍ MATERIÁLY (část kapitoly obsahující BIM) 

Výsledky vzdělávání Učivo 

- orientuje se v dokumentaci staveb; 

- orientuje se ve vývoji metody BIM, osvojí si 

tuto metodu pro práci v rámci celého životního 

cyklu stavby; 

- popíše grafické a negrafické informace 

informačního modelu metody BIM 

Stavby a jejich části 

- stavební řízení a dokumentace staveb 

- využití a správa informací v digitální podobě, 

jejich předávání a sdílení při komunikaci a 

stavebních procesech (BIM) 

- informační model BIM 

 

 


