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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Oficiální název ŠVP 
 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA 
 

  

1.2 Předkladatel  

 

ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace 
 

 

Mgr. Pavla Žilinská    tel : 731 510 735 

IČO : 712 951 60         

č.ú.: KB Valašské Meziříčí,107-5023690297/0100 e-mail : reditelka@zspolicna.cz 

Identifikační číslo :  691 005176              . 

IZO : 048 773 905     www.zs-policna.cz 

Poličná  276 

PSČ 757 01  

Česká republika 

 

 

1.3 Zřizovatel : Obec Poličná  IČO : 01265741 

    Poličná 144    

    PSČ 757 01  

   Česká republika 

 
1.4 Platnost dokumentu  

 

 

Platnost dokumentu ŠVP ZV    od  1. září 2018 

 

 

Ředitel školy      Mgr. Pavla Žilinská 
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 Razítko školy 

 

 

 

 

 

 

Koordinátoři ŠVP ZV    Mgr. Žilinská Pavla / I. stupeň 

        

     

      Mgr. Fajtová Božena  / II. stupeň 
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2. Charakteristika školy 
 

2.1 Úplnost a velikost školy 

 

Základní škola a Mateřská škola  Poličná leží nedaleko soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, je umístěna v klidné okrajové části obce,  

uprostřed zeleně a je snadno dostupná ze všech částí obce  prostřednictvím hromadné dopravy.  

Základní škola a Mateřská škola  Poličná je v současné době tvořena dvěma budovami základní školy a dvěma budovami mateřské školy. 

Hlavní budova je v provozu od 27. 8. 1950  a od roku 1982 je propojena spojovací chodbou s novým pavilonem školy, ve kterém  se nacházejí třídy 1. - 

3. postupného ročníku, místnost žákovské knihovny, školní družina, kabinet pro vyučující 1. stupně, v mezipatře pavilonu se nachází školní jídelna. V 

roce 1968 byla  dobudována přístavba, která umožnila zvýšit kapacitu základní školy o dvě učebny, které jsou v současné době využívány jako odborné 

pracovny Přístavba budovy mateřské školy proběhla v  roce 1994.  Nový pavilon mateřské školy byl pak otevřen v lednu 2014.  

 

Základní škola ve Valašském Meziříčí v Poličné získala od 1. ledna 1994   právní subjektivitu. 

 

Mateřská škola v Poličné byla k datu 1. 7. 2001 převedena pod ZŠ Poličná.  

 

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace vznikla na základě zřizovací listiny dne 1. 7. 2013. 

 

Základní škola a Mateřská škola  Poličná je školou devíti třídní, každý postupný ročník má  po jedné třídě. První stupeň tvořila 1. - 5. třída, druhý 

stupeň byl tvořen 6. - 9. třídou.  

 V provozu školní družina se dvěma odděleními o celkové kapacitě 48  žáků – úprava Dodatku k  zřizovací listině / k 1. 9. 2015 / navýšení  

kapacity ŠD na 60 žáků. 

Provoz školní družiny je  upraven na ranní a odpolední provoz, který končí v 16,00 hodin. 

 Součástí školy je školní jídelna, která vaří obědy pro žáky a zaměstnance naší školy, rovněž připravuje obědy a svačinky pro žáky mateřské 

školy a zajišťuje pitný režim pro děti mateřské školy a školní družiny.  

 Vyvařuje pro zájemce z řad důchodců a některé zaměstnance malých firem, celkový objem obědů prostřednictvím VHČ nepřesáhuje stanovenou 

hygienickou normu, 60 porcí denně. 
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ZŠ a MŠ  Poličná276, příspěvková organizace k datu 1. 9. 2018 sdružuje : 

 

 Základní školu  IZO : 048 773 906  kapacita 200 žáků 

 

Školní družinu   IZO : 120 400 332  kapacita 60 žáků 

 

Školní jídelnu   IZO : 103 092 684  kapacita 255 jídel 

 

Mateřskou školu  IZO : 150 009 232  kapacita 56 dětí 

2.2. Vybavenost školy 

 

ZŠ Poličná 
========== 
 

Počet učeben    13 

 

Z toho kmenových   9 

  

Odborných    4 - 2 učebny výpočetní techniky / Internet / 

- učebna Bi,Ch,F 

- učebna školní dílny 

 

Žákovská knihovna   1 - s počítačem 

 

Učitelská knihovna   1  

 

Místnost ŠD    1 - kapacita 60 žáků  

 

Žákovská cvičná kuchyň  1   
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Tělocvična    1 -  s umělým povrchem    

 

Posilovna    1 
 

Keramická dílna   1 - s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem 

 

Asfaltové víceúčelové hřiště  1 - otevřené veřejnosti - celoroční provoz s  

       dozorem 

 

Víceúčelové hřiště   1 - volejbal  

- házená  

- florbal 

- košíková 

 

Antukové hřiště     1 - volejbal 

 

Školní arboretum   1 - učebna v přírodě 

 

============================================================= 

 

Počet kabinetů    10 

 

Počet šaten    9 

 

============================================================= 

 

Školní kuchyně    1 - kapacita 300 obědů 

 

Školní jídelna    1 - kapacita 255 obědů 

 

============================================================= 

 

Areál školního pozemku   4 - školní skleník 

- školní sad 
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- okrasná část 

MŠ v Poličné 

========== 

 

Dvě samostatné budovy propojené se základní školou spojovací chodbou.  

Nová učebna byla otevřena 1.1.2014 

 

 

Počet učeben    2 

 

Provozní kuchyňka   2 

 

Umývárna + WC   2 

 

Kabinety + sklady   6       

 

Šatna dětí    2 

 

Školní zahrada 1  Projektem „ S Barvínkem si hrajeme, učíme a  poznáváme přírodu “ 
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2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

 

 Pedagogický sbor se skládá z plně kvalifikovaných pracovníků jak v mateřské škole, tak i ve škole základní. Na škole probíhá výuka 

náboženství, které vede pan katecheta. Požadovanou kvalifikaci má na škole výchovná poradkyně, speciální pedagog, na škole pracuje školní metodik 

prevence.   

Na škole pracuje jedna ekonomka  ve funkci zástupce ředitele školy pro ekonomickou oblast,1 zástupkyně  ředitelky školy,1 ředitelka školy. Správní 

zaměstnance tvoří školník, 2 uklízečky, 1 vedoucí školní jídelny a 4 kuchařky. V MŠ pracuje 1 učitelka pověřená řízením MŠ a 3 pedagogické 

pracovnice, 2 uklízečky. 

 

Ředitel školy může dělit počty žáků třídy v souladu s učebním plánem a s ohledem na bezpečnost práce v hodinách jednotlivých předmětů / 

především při výuce v učebně počítačové techniky /. Počet žáků ve skupinách je určován charakterem předmětu a je v souladu s platnými hygienickými 

předpisy a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví dětí.  

 Na škole je zpracován preventivní program boje proti rizikovému chování, podle kterého v průběhu roku pracovali všichni pracovníci školy. 

Vedení školy spolu s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídními učiteli pravidelně sleduje projevy šikany mezi žáky formou 

anonymních anket a pohovorů se žáky.  

Na škole pracuje Žákovský parlament, který se schází s vedením školy jednou za měsíc a řeší reálné požadavky žáků. 

 
 

 

2.4 Charakteristika žáků  

 

Školu navštěvují žáci z Obce Poličná, Lhota u Choryně, Branek a zájemci z blízkého okolí. Převážná většina žáků jsou děti, které navštěvovaly 

mateřskou školu, která je součástí naší školy.  Máme dlouholeté zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým 

poskytujeme podpůrná opatření příslušného stupně dle  vyhlášky  č. 27/ 2016 Sb. 
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2.5  Zapojení do projektů 

 

Každoročně škola uskutečňuje krátkodobé i dlouhodobé projekty, které podporují zdravý životní styl, ekologickou výchovu, pohybové aktivity žáků 

apod. 

 

  
 

Žáci vyjíždějí na exkurze, výlety a součástí programů tříd / předmětů / jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. 

 

  

  

2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Informace o výsledcích vzdělávání dostávají rodiče kdykoliv na požádání, dále prostřednictvím žákovských knížek, na třídních 

schůzkách, v konzultačních hodinách, na dnech otevřených dveří, na akcích pořádaných školou a rodiči. O činnosti školy je veřejnost 

informována prostřednictvím www stránek školy, výroční zprávy školy  a příspěvků do měsíčníku Poličenské listy 

Pro rodičovskou veřejnost pořádá škola Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, Velikonoční dílny, . . . .  

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Radu rodičů, která se pravidelně schází v průběhu školního roku. Rada je vedením školy 

průběžně informována o činnosti školy, podílí se na přípravě a zabezpečení určitých školních akcí.  

Na základě Zákona č. 561 / 2004 Sb. § 167 a § 168 zřizovatel zřídil Školskou radu, která je pravidelně informována o činnosti školy a 

průběžně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami a hospodařením školy.  

 

V oblasti kulturních akcí škola spolupracuje s Kulturním zařízením ve Valašské Meziříčí, s Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí., 

s knihovnou v místní části Poličné -  tematické besedy pro jednotlivé ročníky. 

 

Škola spolupracuje s organizacemi  :  Svaz žen - Poličná, se SDH Poličná, TJ – Poličná. 

O činnosti školy informujeme veřejnost pravidelně v  měsíčníku Poličenské listy, denících Valašsko, Jalovec. . . . 
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2.7 Servisní služby 

 

Školní družina 

 

Školní družina zajišťuje výchovu mimo dobu vyučování.  Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a 

rekreace dětí, pomáhá uspokojovat kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.  

Mimo činnosti výchovně vzdělávací  plní školní družina i funkci sociální, dohled nad žáky v době před nebo po skončení výuky. 

 

 

              Školní knihovna 

 

 

Na škole jsou využívány žákovská a učitelská knihovna.  Fond tvoří naučná literatura, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, 

zájmová literatura, odborné příručky, fond je pravidelně obnovován a je zpracován na počítači. Žáci a učitelé využívají knihovny ke studijním 

účelům a k výuce. Knihovny poskytují učitelům a žákům kvalitní zdroj informací, který následně slouží k modernizaci výuky.  

 

 

Mateřská škola 

 

  K datu 1.7.2001 byla pod vedení Základní školy v Poličné  převedena Mateřská škola Poličná. Spojení Základní školy a Mateřské školy    

v Poličné umožňuje dětem z MŠ jednodušší přestup do 1.třídy, neboť je jim prostředí školy známé. 

 Mateřská škola má zpracován vlastní Školní vzdělávací program - Barvínek, který je zaměřen na rozvíjení vztahů dětí ke svému okolí, 

k přírodě a k druhým lidem. Cílem je kultivace mravního a estetického vnímání a prožívání motivované přírodou.   
 

 

3. Charakteristika ŠVP 

 
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a mnohaleté tradice života školy, analýzy vlastních 

možností a schopností pedagogického sboru a požadavků rodičů. Klade důraz na jedince a na jeho individualitu. 

Naším prvořadým zájmem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní vzdělávací péče a 

klíčových kompetencí, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. 
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3.1 Zaměření školy 

 

 

 Škola je zaměřena na :  

 

 - zvýšení jazykové gramotnosti 

   

- výuka anglického jazyka od 1. ročníku ZŠ 

   

- zavedení druhého cizího jazyka / německý jazyk / od 7. ročníku ZŠ  

 

 

 - zvýšení  gramotnosti výpočetní a komunikační techniky 

 

  - zařazení informační a komunikační technologie do učebních plánů již  

   od 3. ročníku  ZŠ 

 

  - rozšíření internetové sítě do jednotlivých kmenových tříd základní školy 

 

  - volný přístup žáků na internet v odborných učebnách výpočetní techniky  

 

  - maximální využití 2 počítačových učeben v jednotlivých předmětech 

 

 

 

 

 - ekologickou výchovu v rámci regionu Valašsko 

 

  - Roční plán EVVO 

 

- posílení výuky kapitoly Člověk a příroda se zaměřením na ekologii  
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- využití Školního arboreta - učebny v přírodě jako netradiční formy výuky 

 

  - údržba arboreta žáky ZŠ ve spolupráci s fa Městské lesy  

 

  - ekologickou výchovu v jednotlivých předmětech zaměřit na region 

 

 

 - OTEVŘENÁ ŠKOLA     škola - rodina - veřejnost 

 

  - kvalitní vztah učitel - žák - rodič 

 

  - výraznější zapojení rodičů do činnosti školy 

 

  - rozšířit spolupráci se složkami v obci Poličná 

 

 - otevřená škola - nabídka kulturní, sportovní, vzdělávací činnosti v obci  Poličná
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3.2 Zaměření školy směřuje : 

 

- pro budoucí život v EU je nezbytně nutné výrazně posílit výuku cizích jazyků 

 

- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do 

všech předmětů 

- podporovat výuku na počítačích a jejich využívání v hodinách 

 

- k ochraně přírody a životního prostředí, pečuje o své zdraví a zdraví ostatních 

 

- k získávání informací a dovedností, které se dobře uplatní v životě a následné praxi a je motivován k dalšímu 

 celoživotnímu vzdělávání 

 

- k efektivním metodám výuky / skupinové, projektové, kooperativní / vyučování, které vede žáky k týmové práci 

 

- utváření žáka, který dovede rozhodovat samostatně, dovede si poradit při řešení problémů, je si vědom své osobnosti, ale 

dovede pracovat v týmu 

 

- k všeobecnému a rovnému vzdělání pro všechny, stejně podporovat žáky s různým druhem nadání, provádět integraci žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami přímo ve třídách   

 

- pro děti mimořádně nadané vytvářet vhodné podmínky pro jejich další rozvoj  
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3.3 Klíčové kompetence 

 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základů všeobecného vzdělávání. Klíčové kompetence tvoří základ pro další 

celoživotní vzdělávání a orientaci v každodenním životě. 

 

KLÍČOVÉ 

KOMPETENCE 
Rozvíjení kompetencí na ZŠ Poličná  

KOMPETENCE K UČENÍ 

 

/ vést žáky k zodpovědnosti za 

své vzdělávání / 

 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich budoucnost, 

připravujeme je na celoživotní učení. 

 V učení klademe důraz na čtení s porozuměním, práci 

s textem a vyhledávání informací. 

 Žáky vedeme k sebehodnocení. 

 Podle svých schopností se zúčastňují různých soutěží a 

olympiád. 

 Individuálním přístupem k žákům jim dáváme šanci být 

úspěšným. 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

/ podněcovat žáky k tvořivému 

myšlení, logickému uvažování 

a k řešení problémů / 

 

 Žáci se učí hledat různá řešení, řeší modelové problémové 

situace. 

 Jsou vedeni úměrně věku k využívání internetu. 

 Zvolení žáci se aktivně zapojují do práce školního 

parlamentu, připravují soutěže, atd. 

 Žáci se zapojují do problémů školního života. 

 Ve výuce jsou motivováni problémovými úlohami 

z praktického života. 

 V některých oblastech využíváme netradičních úloh ( Klokan, 

Scio, Cermat, apod. ) 

 

KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

/ vést žáky k všestranné a 

účinné komunikaci / 

 

 Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se  

                            spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole  

                            i mimo školu. 

 Žáky vedeme k využívání moderních komunikačních 
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technologií a prostředků. 

 Žáci se účastní práce na projektech. 

 Začleňujeme takové metody práce, které rozvíjejí spolupráci 

a vzájemnou komunikaci. 

 Učíme žáky vhodnou formou prezentovat svůj názor a 

zároveň poslouchat názor druhých. 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 

A PERSONÁLNÍ 

 

/ rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat 

práci vlastní a druhých / 

 

 

 Chceme naučit žáky základům týmové práce, 

                            orientujeme se na skupinovou práci a spolupráci 

                            ve třídě a vzájemnou pomoc při učení.  

                   Vedeme žáky k dodržování společně    

                            dohodnutých pravidel a k odmítání všeho, co  

                           narušuje dobré vztahy mezi nimi, k empatii.  

                           Škola zpracovává minimální preventivní  program. 

 Žáci jsou vedeni ke schopnosti zastávat různé 

                        role ve skupině. 

 

 

 

KOMPETENCE 

PRACOVNÍ 

 

/ pomáhat žákům poznávat a 

rozvíjet své schopnosti i 

reálné možnosti a uplatňovat 

získané vědomosti a 

dovednosti při profesní 

orientaci / 

 

 Žáci se zapojují do zájmových aktivit ve škole a mimo školu. 

 Motivujeme je k aktivnímu zapojení v oblasti Světa práce a ke 

zvládnutí hodnocení a sebehodnocení. 

 Doplňujeme výuku o praktické exkurze. 

 Výchova k volbě povolání se opírá o objektivní a reálné 

posouzení možností žáka. 
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4. Začlenění průřezových témat 

Průřezová témata jsou realizována formou integrace do výuky.  

Tabulka  č.  

Průřezové téma - Osobnostní a sociální výchova – OSV 

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Osobnostní rozvoj 
               

(rozvoj schopností poznávání, 
sebepoznání, sebepojetí, 

seberegulace, sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita) 

Prv-já a moje okolí 

 

M-sebeorganizace 
Prv-já a moje okolí 

 

Prv-já a moje okolí 
Pč- rozvoj kreativity 

Vv-dětští ilustrátoři-
komunikace, kritika 
M-kooperace, 
Kompetice 

Pč-seberealizace, 
psychohygiena 
 

Sociální rozvoj  
             

(poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace, 

kompetice) 

Čj-pozdrav, omluva 

 

Čj-divadelní 
představení 
Čj-prosba, 

přesvědčování 

Čj- dramatizace 
řešení konfliktů - 

vyjednávání 

Čj – vedení dialogu 
 

Čj-pravda-lež 

 

Morální rozvoj    
                 

(řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika) 

 
 

 
 
 

Čj- diskuse, 
vytváření pravidel 

Prv- mezilidské vztahy 

Čj-práce s chybou 
Prv- analýza postojů a hodnot 
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Průřezové téma - Osobnostní a sociální výchova – OSV 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu 
OSV 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Osobnostní rozvoj                
 

(rozvoj schopností poznávání, 
sebepoznání, sebepojetí, 

seberegulace, sebeorganizace, 
psychohygiena, kreativita) 

Čj-rozvoj slovní zásoby 
Vv-kreativita,poznávání 

 

Čj-písemný projev 
Vv-sebepojetí, 
sebepoznání 
 

Ch-pozorování, pokus 
Vv-psychohygiena, 
kreativita 

 

Vo-člověk jako jedinec 
Čj-prožitkové čtení 
Vv-psychohygiena, 
kreativita 

 
 

Sociální rozvoj               
 

(poznávání lidí, mezilidské 
vztahy, komunikace, kooperace, 

kompetice) 

Aj-projekt Já a moje rodina 
Vv-komunikace 
Hv-umění jako prostředek 
komunikace 

Aj-projekt Naše město 
Čj-komunikační žánry 
Hv-tanec-mezilidské vztahy 

 

Čj-tvořivé činnosti s textem 

 
Čj-diskuse 
Vv-mezilidské vztahy – vánoční jarmark 

Morální rozvoj                    
 

(řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, 

praktická etika) 

  
Čj-slohová cvičení 
Vz-Peer program-problematika drog 

F,Ch-pokusy 
Čj-písemný projev – úvaha 

 

Z-řešení problémů,postoje a hodnoty 
Hv-zásady slušnosti,odpovědné 
chování,řešení každodenních problémů 
F,Ch-pokusy 
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Průřezové téma - Výchova demokratického občana – VDO 

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu 
VDO 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Občanská společnost a škola  
Tv- dodržování 

pravidel,bezkonfliktní hra 
 

Čj-třídní samospráva 
Čj-práce šk.parlamentu 

Tv-respekt k identitám zdroje 
konfliktů 

 

Čj-práce šk.parlamentu 

 

Čj-práce šk.parlamentu 

 
 

Občan, občanská společnost a 
stát 

 
 

 
 

Prv- práva a povinnosti občana 

 

 
Vl-vznik ČR 

 
 

Vl-naši sousedé 
Pč-práva a povinnosti občana 

Formy participace občanů v 
politickém životě 

 
 

 
 

 
Prv-obec, 
správní orgány obce 

 

 
 

 
Př-společenské organizace,hnutí- 

charita 

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 

rozhodování 
    Vl-zákon, právo, morálka 
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Průřezové téma - Výchova demokratického občana – VDO 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu VDO 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Občanská společnost a škola 
Vo-život ve škole 
Čj-hlavní hrdina a jeho vlastnosti 

 

Čj-čtení 
Inf-SW pirátství 

Vo-osobní rozvoj 
Čj-čtení 

 

Čj-kritické čtení 
Aj-moje povolání 

Občan, občanská společnost a stát 
Vo-st.symboly, 
významné dny,st.svátky 

 

Vz-odpovědnost-drogy,alkohol 

 

Vo-lidská práva,právní řád ČR 
D-VFR,USA-revoluce 
Inf-svoboda slova 

Z-mezinárodní společnost a stát 
Vo-stát a hospodaření 

Formy participace občanů v politickém 
životě 

  
 
 

Vo-státní správa a samospráva 
Aj-naše obec 
D-politika, samospráva 

Vo-volby,politický systém 

 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

D-vznik a principy 
demokracie,formy vlády 

 Vo-principy demokracie,Ústava 
Z-demokratické způsoby řešení 
problémů 
D-diktatura,anarchie 
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Průřezové téma - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech -VMEGS  

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu 
VMEGS 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Evropa a svět nás zajímá  

Čj-zpřesňování 
obrazu Evropy 

 

 

Čj-zážitky a zkušenosti 
z Evropy 

HV-zvyky a tradice 
národů 

 

Čj-zážitky a zkušenosti z 
Evropy 

 
 

Čj-zážitky a zkušenosti z Evropy 
HV-zvyky a tradice národů Evropy 
Tv-sportovci a fandové 

Objevujeme Evropu a svět 
 
 

 
 

 
 

Vl-naše vlast a Evropa 
Pč- otylost dětí 

 

Inf- práce s informacemi 
na internetu 

Vl-státní symboly 
Pč- problémy zemědělství 

 

Jsme Evropané 
 
 

 
 

 
 

 
 

Čj- mezinárodní organizace - Adra 
Vl-státy světa 
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Průřezové téma - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VMEGS 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu 
VMEGS 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás zajímá 
Aj-projekt Den jazyků 
Čj-představitelé v literatuře 

 

Čj-literární druhy a žánry 
Vv-práce s uměleckým 
dílem,architektura 
Aj- cestování 
Vz-tradice v rodině 

Aj-projekt-ČR,Londýn 
Vz-život dětí jiných zemí 
Z-projekt Místní oblast 

Čj,Nj,Aj-slovesnost,kořeny sl.jazyků 

 

Objevujeme Evropu a svět 

Vo-ČR 
Z-objevování světa,objevování 
světadílů 

 

Vz-životní styl-porovnávání 
D-zámořské objevy 

 

D-st. a evropské symboly 
Inf-vyhledávání informací na 
internetu 
 

Inf-vyhledávání informací na internetu 
D-evropské bloky 

Jsme Evropané 
 D-stěhování národů 
 Z-mezinárodní organizace 

 

 
 

 
Vo,Ch-EU globální problémy lidstva 

Ch-emise- EU 
Vo,Z-mezinárodní organizace 
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Průřezové téma - Multikulturní výchova – MuV 

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu 
MuV 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kulturní diference  
M- jedinečnost 

 

M- spolupráce, 
rozvoj sebehodnocení 

 
 

Hv-poznání vlastního kulturního 
zakotvení-poslechové činnosti 
Vv-etnický původ 

 
Pč- tradice a zvyky 

Lidské vztahy  

 
 

Prv- vztahy v rodině 
Tv-ohleduplnost a 

spolupráce 
 

Prv- vztahy ve třídě 

 

Pč-rozvoj spolupráce s jinými 
lidmi 

 

Čj-lidská solidarita-Adra 
Tv- pravidla  

 

Etnický původ 
 
 

 
 

Pč-textilní vzory 

 
Pč-tradice a zvyky 

 
Tv-rasová nesnášenlivost ve 

sportu 

Multikulturalita   Aj-význam  využití cizích jazyků Aj-význam  využití cizích jazyků Tv-soutěživé hry - protihráči 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

 Čj-Projekt Panenka   Vl- předsudky a diskriminace 
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Průřezové téma - Multikulturní výchova – MuV 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu MuV 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kulturní diference 
 
 

Hv-lidové písně národů 
Vo-kulturní instituce 

Hv-tradice a rozmanitost kultur 

 
 
 

Lidské vztahy 
 
D-náboženství, 
historické osobnosti 

 
 

D-rasismus,otrokářství, 
rekatolizace, náb.nesnášenlivost 
Vz-konflikty mezi lidmi 

D-beseda s účastníky 
svět.války,návštěva koncentračního 
tábora 
Vz-manželství,rodičovství 

Etnický původ  Z-odlišnost lidí,etnických skupin 

D-vývoj lidstva 

Vo-intolerance, 
xenofobie-Peer program 

 

 
 

 
 

Multikulturalita Aj-rovnocennost jazyků 
Nj-komunikace 
Z-světadíly 

Nj,čj,Aj-celoživotní vzdělávání Čj-regionální literarura 

Princip sociálního smíru a 
solidarity 

Čj,Př-projekt Balíček pro kamaráda Inf-svoboda slova VZ-projekt Panenka Z-principy solidarity 
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Průřezové téma - Environmentální výchova – EV 

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu EV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Ekosystémy 
 
 

 
 

F-kapaliny 

 
Vv-ekosystémy- les, moře 

 
Př- zdroje enegií 

 

Základní podmínky života  
Pč-přírodniny 

 
Prv-voda,vzduch,půda 

 

 
 

Ch-chemické látky 
Př-přírodní zdroje 

 Čj-sci-fi 

Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

 
Tv- životní styl a zdraví 

 
Vv-Den Země 

Ch-likvidace úniku ropných látek 
Tv-utváření zdrav.stylu 

 

Ch-deštné pralesy 
Př- třídění odpadu 

 

Vztah člověka a prostředí  
Vv-příroda kolem nás 

  Pč- květinová výzdoba 

Ch-ozónová díra 
Vv-odpady a jejich využití,prostředí a 

zdraví,recyklace 
Pč- květinová výzdoba 
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Průřezové téma - Environmentální výchova – EV 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu EV 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Ekosystémy 
Z-vznik života na Zemi 
Vv-příroda kolem nás 

Čj-ekologie-úvaha 

 
Vv-krajinomalba 

 
F-hledání nových zdrojů 
F-projekt Planety 

Základní podmínky života 

F-sluneční soustava,planeta 
Země 
Z-atmosféra,pedosféra, 
hydrosféra,biosféra 

 
 

Ch-skladování chemikálií  
F-plyny,tlak 
 

F-energie,ovzduší 
 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

 Vv-Den Země 

Z-vliv hospodářství na 
živ.prostředí 

 

Ch-hnojení 

 
Ch-chemické havárie,teroristické útoky 

 

Vztah člověka a prostředí  Vz-prostředí a zdraví 
D-průmyslová revoluce a její dopad 
na živ.prostředí 
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Průřezové téma - Mediální výchova – MeV 

  
1. stupeň 

Název tematického okruhu MeV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

 
 

Čj-čtení s porozuměním 
Čj-čtení s porozuměním 

 
Čj-čtení s porozuměním 

Čj-čtení s porozuměním 
 

Interpretace vztahů mediálních sdělení a 
reality 

   Čj- reklamaxzpráva Čj- sloh,práce s časopisy 

Stavba mediálních sdělení    ČJ-sloh ČJ-sloh 

Vnímání autora mediálních sdělení     
Hv- výběr zvuků 

uplatňujících  pro dané 
vyjádření 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
 
 

 
 

 
 

Pč,Vv,Hv- vliv médií na 
každodenní život 

 

Př-vliv médií na uspořádání 
dne 

Tvorba mediálního sdělení 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Čj-výrazové prostředky 

 
Práce v realizačním týmu 

    Čj-školní akce-organizace 
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Průřezové téma - Mediální výchova – MeV 

  
2. stupeň 

Název tematického okruhu MeV 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Kritické čtení a vnímání mediálních 
sdělení 

Čj-práce 
s textem,slohová cvičení 

 

Čj,-práce s textem,jeho 
interpretace,slohová cvičení 
Aj-práce s textem 

 

Čj-práce s textem,slohová cvičení 

 
 

Čj-práce s textem,slohová cvičení 
Ch-havárie tankerů 

 

Interpretace vztahů mediálních sdělení 
a reality 

 
Čj-základy literární historie 
a teorie 

IČj-faktický a fiktivní obsah sdělení 
nf-ověřování zdrojů informací 
Ch-voda a ovzduší 

Ch-informace o ek.katastrofách 

Stavba mediálních sdělení    
Čj-školní akce,moderování 
Čj-novinářské žánry 

Vnímání autora mediálních sdělení 
Čj-výrazové prostředky 
Vv-módní trendy 

  Čj-způsoby interpretací lit.a jiných děl 

Fungování a vliv médií ve společnosti  
 
 

 
 

Vo-masmédia 
Ch-dědičnost 
Čj-využití vlivu médií-politické kampaně 
D-propaganda 

Tvorba mediálního sdělení  Vv-plakát 
 
 

 
Vv-reklama a propagace 

Čj-fejeton,proslov,reportáž 
Inf-prezentace 

Práce v realizačním týmu   Vv-skupinová práce 
Tv- soutěže družstev 
Inf-výroba prezentace 
Ch-teroristické útoky 



27 

 

5. Rámcový učební plán 2018 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník  

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 33 15 

Cizí jazyk 9 12 

Další cizí jazyk - 6 / 14 

Matematika a její aplikace 20 15 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 – 

Člověk a společnost 
Dějepis 

– 11 
Výchova k občanství 

Člověk a příroda 

Fyzika – 

21 
Chemie – 

Přírodopis – 

Zeměpis – 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 10 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví – 10 



28 

 

Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 3 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace 16 18 

Celková povinná časová dotace 118 122 

 

P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, pokud je realizováno formou samostatného vyučovacího předmětu, je předmět 

dotován z diponobilní časové dotace.   

 

 

14  = Časová dotace může být upravena, popřípadě může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 

odstavce 2 písmena b). Úprava je specifikována v příslušné poznámce ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 7.2. 
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6. Učební plán 

 

Učební plán pro I. stupeň 

 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Počet hodin 

Skutečnost 

MŠMT 

minimum 

hodin 1. 2. 3. 4. 5. Základ 
K tomu z 

DČD 

 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 7 + 1 7 + 2 7 + 1 6 + 1 6 + 1 33 6 39 33  

Cizí jazyk 
Anglický 

jazyk 
1 1 3 3 3 9 2 11 9 

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 

a její aplikace 
Matematika 4 4  4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 3 23 20  

Informační, 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika - - 0 + 1 0 + 1 1 1 2 3 1 

 

Člověk a jeho 

svět 

 

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka 2 2 2 - - 6 - 6 

12 Přírodověda - - - 2 2 4 - 4 

Vlastivěda - - - 1 + 1 1 + 1 2 2 4 

 

Umění a 

kultura 

 

Hudební 

výchova 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 - 5 

12 
Výtvarná 

výchova 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1+ 1 2 2 7 1 8 

Člověk a zdraví 
Tělesná 

výchova 

Tělesná 

výchova 
2 2 2  2 2 10 - 10 10 

Člověk a svět 

práce 

Člověk s vět 

práce 

Praktické 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 - 5 5 

Povinná časová dotace - základní 18 h 18 h 21h 22 h 23 h 102 h 16 h 118 h 102 h 

K tomu disponibilní časová dotace 2 h 3 h 4h 4h 3h 16 h 
16 h 118 h 

16 h 

Celková povinná časová dotace / školy / 20 h 21 h 25 h 26 h 26 h 118 h 118 h 

Dotace na ročník / MŠMT / 18 - 22 hodin 22 - 26 hodin 

118 h 16 h 118 h 118 h 

Průřezová témata P P P P P 



30 

 

 

Učební plán pro II. stupeň  

 

Vyučovací předměty Vzdělávací obor 
Ročník Počet hodin 

Skutečnost 
MŠMT 

minimum hodin 6. 7. 8. 9. Základ K tomu  DČD 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
4 / 4 + 1 4 / 4 + 1 4 / 4 + 1 4 / 3 + 1 15 4 19 15 

Anglický jazyk  1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 12 - 12 12 

Německý jazyk  2  2 / 2 2 / 2 2 / 2 6 - 6 6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika 4 / 4 4 / 4 4 / 4 + 1  4 / 4 + 1 16  2 18 15 

Informatika a 

komun. technologie 
Informatika - / 1 - / 1 - / 1 1 / 1  1 3 4 1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 / 1 + 1 2 / 1 + 1 2 / 2  2 / 1 + 1 5 3 8 

11 
Vých. k občanství 1 / 1  1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 - 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 / 1 + 1 1 / 1 1 / 1 2 / 2 5 1 6 

21 
Chemie - / - - / - 2 / 2 2 / 2 4 - 4 

Zeměpis 1 / 1+ 1 2 / 2 1 / 1 + 1 2 / 2 6  2 8 

Přírodopis 2 / 1 + 1 1 / 1 + 1 2 / 2 1 / 1 + 1 5 3 8 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 4 - 4 

10 
Výtvarná výchova 2 / 2 2 / 2 1 / 1 1 / 1 6 - 6 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 1 / 1 1 / 1 - / - 1 / 1 3  - 

11 10 
Tělesná výchova 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2 8 - 

Člověk a svět práce 

Pr. s techn. materiály 1 / 1 - - - 

4  

- 

4 3 
Pěstitelské práce - 1 / 1 - - - 

Svět práce - - 1 / 1 - - 

Svět práce - - - 1 / 1 - 

Povinná časová dotace - základní 23 h 26 h 27 h 28 h 104 h 18  122 h 104  

K tomu disponibilní časová dotace  6 h 4 h 4 h 4 h 18 h 18  - - 

         

         

Celkem nasazeno hodin 23 + 6 26 + 4 27 + 4 28 + 4 104 +18 18  122 - 

Celková povinná čas. dotace  - ZŠ   

                                                  - MŠMT                   
 29 h 30 h 31 h 32 h 

122 h 18  122 h - 
28 - 30 hodin 30 - 32 hodin 

Průřezová témata P P P P P P - - 
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6.1. Poznámky k učebnímu plánu I. stupně / 1. - 5. ročníku /  

- disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí s přihlédnutím k průřezovým tématům 

- český jazyk je posílen v 1.ročníku  o jednu disponibilní hodinu, ve 2. ročníku o dvě disponibilní hodiny, 3. až 5. ročníků 

vždy o jednu vyučovací jednotku z disponibilní časové dotace / z důvodů posílení čtenářské dovednosti - čtení 

s porozuměním / 

- matematika je posílena ve 3. až 5. ročníku o jednu vyučovací jednotku z disponibilní časové dotace z důvodů posílení 

matematické gramotnosti - základní matematické operace 

- informatika je nově zavedena do 3. a 4. ročníku jednou hodinou týdně na ročník, čerpanou z disponibilní časové dotace 

- cizí jazyk ( Aj ) je posílena v 1. a 2. ročníku vždy o 1hodinu, čerpáno z disponibilních hodin   

 - vlastivěda je posílena ve 4. a 5. ročníku o jednu vyučovací jednotku, čerpanou z disponibilní dotace, v rámci zaměření 

                       výuky na region    

-     jedna disponibilní hodina je využita ve výtvarné výchově ve 3. ročníku k posílení kreativity, rozvoje jemné motoriky  a 

výtvarného vyjádření            

 

6.2. Poznámky k učebnímu plánu II. stupně / 6. - 9. ročníku / 

- disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí s přihlédnutím k průřezovým tématům 

- český jazyk je posílen ve 6. až 9. ročníků vždy o jednu vyučovací jednotku z disponibilní časové dotace / z důvodů 

posílení čtenářské gramotnosti / 

- matematika je posílena ve 8. a 9.. ročníku o jednu vyučovací jednotku z disponibilní časové dotace z důvodů posílení 

matematické gramotnosti - základní matematické operace 

- informatika je posílena na II. stupni celkem od 6. po 8. třídu o 3 hodiny, čerpané z disponibilní časové dotace 

- dějepis je posílen v 6., 7. a 9. ročníku vždy o 1 hodinu, čerpanou z disponibilní časové dotace 

- fyzika je posílena v 6. ročníku o 1 hodinu, čerpanou z disponibilní časové dotace 

- zeměpis je posílen v 6. a  8. ročníku o 1 hodinu, čerpanou z disponibilní časové dotace 

-           přírodopis je posílen o jednu disponibilní hodinu v 6., 7. a 9. ročníku 
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- konkrétní nabídka volitelných předmětů je upřesňována v ročním plánu podle podmínek školy a podle zájmu žáků 

     

- ve vzdělávacím oboru Člověk a svět práce na druhém stupni jsou realizovány  

tyto okruhy  - v 6. ročníku -  Práce s technickými materiály,v 7. ročníku -  Pěstitelské práce, 

chovatelství   v 8. ročníku -  Svět práce      v 9. ročníku -  Svět práce 

- další cizí jazyk je realizován v 7., 8. a 9. ročníku ( 2 + 2 + 2  ) hodiny 

- vyučovací předmět Výchova ke zdraví se vyučuje samostatně v 6., 7., a 9., ročníku jednou vyučovací jednotku 

 

7.  Učební osnovy 

Pro každý vzdělávací obor učebního plánu I. a II. stupně jsou zpracovány učební osnovy v tomto uspořádání  

 - charakteristika vyučovacího předmětu 

- metody a formy práce, pomůcky, materiály 

- název vyučovacího předmětu 

     - ročník 

     - výstupy 

     - učivo 

- průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty 

 

7.1.Charakteristika vzdělávacího předmětu: Jazyk a jazyková komunikace 

7.1.1.Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura -  I. stupeň 
 

Charakteristika předmětu 
Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti žáka základní školy. 
Dovednosti, které i v rámci tohoto předmětu osvojují, jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležitě i pro úspěšné 
osvojování poznatků ve všech dalších předmětech. 
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      Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří částí: Komunikační a slohová výchova, 
Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se všechny části vzájemně prolínají. 
      V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, čít s porozuměním, kultivovaně psát a rozhodovat se na 
základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. 
      V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat 
jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a 
srozumitelného vyjadřování. 
      V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké 
záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí 
základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. 
       Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. 

 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito  tematickými okruhy: 
-komunikační a slohová výchova 
-jazyková výchova 
-literární výchova 

Časové a organizační vymezení 
Celková dotace hodin českého jazyka za 1. stupeň je 38 hodin. Vyučování předmětu bude probíhat formou klasických vyučovacích hodin. Budou  
využity různé metody práce, např. skupinová výchova, systémová výuka, týmová práce, individuální práce, práce s výukovými programy, práce na 
internetu. Výuka probíhá ve kmenových třídách. Vzdělávací částí předmětu jsou také návštěvy knihoven, školy v přírodě, exkurze, práce s knihou, 
texty na internetu a  akademická vystoupení žáků. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatik 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí 
1.Kompetence k učení 
-projektové vyučování 
-vybírá vhodné texty, metody, strategie pro poznávání jazyka 
-zadává úlohy  vedoucí  k rozvoji komunikace 
-čte a rozumí rozličným textům 
-naslouchá 
-přednáší 
-získává informace a zároveň je třídí 
2.Kompetence  k řešení problému 
-uplatňuje vlastní  nápady 
-organizuje  a plánuje činnosti 
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-diskutuje o problému 
-řeší didaktické jazykové hry 
-vyhledávání informací vhodných k řešení problému  
3.Kompetence  komunikativní 
-přijímá postupy vedoucí k rozvoji komunikace 
-vyjadřuje své myšlenky, převypráví příběh, zážitek 
-dokáže naslouchat, rozlišuje, porovnává a rozvíjí pozitivní interakční vztahové dovednosti pro život 
-dokáže odmítnout, přijímá názory druhých, vyjednává, obhajuje 
-dramatizuje, improvizuje 
-plní komunikační kruhy 
-vede dialog, vede rozhovor, formuluje správně  otázky a odpovědi 
-účastní se projektů, besed 
-prezentuje výsledky své práce 
4.Kompetence sociální a personální 
-pracuje ve skupině, tvoří tým, dodržuje jeho pravidla 
-navozuje  atmosféru v týmu, přijímá kritiku a pochvaly 
-podílí se na hodnocení, sebehodnocení 
-respektuje  dohodnuté pravidla, přijímá  jednání s druhých 
-účastní se tvořivých her, dialogů, scének 
5.Kompetence občanské 
-řeší modelové situace, vzájemnou  lidskou spolupráci 
-řešení různých životních situací (pracovní a společenské vztahy) 
-vnímá propojenost kulturních tradic 
-respektuje  názory druhých 
-pracuje ve skupině 
6.Kompetence pracovní 
-vytváří pracovní listy 
-používá metody vedoucí k zvládnutí techniky psaní 
-řeší úlohy, které vedou k vytrvalosti a odpovědnosti 
-respektuje hygienická pravidla 
-odvádí práci v co nejlepší kvalitě a zodpovídá za ni 
-efektivně organizuje vlastní práci 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět :         Český  jazyk 

Ročník    : 1. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

Komunikační a slohová výchova 
 
- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 
- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti 
- v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 
- píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena a slabiky 
- oslovuje spolužáky křestními jmény, používá vhodné 
formy pozdravu, poděkuje 
- zvládá prosociální chování: pomoc druhým, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky 
- vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
Jazyková výchova 
- rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova 
- skládá slabiky, slova, tvoří jednoduché věty 
- čte slabiky, slova, jednoduché věty se správnou 
intonací 
- rozumí přečtené větě, umí ji opakovat 
Literární výchova 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku 

 
  
Dodržování hygienických návyků 
správného psaní 
Prosba, poděkování, omluva 
Rozvíjení znělého hlasu, nácvik 
přiměřeného tempa řeči a správného 
dýchání 
Tvorba smysluplných vět 
 
 
 
EtV-Základní komunikační dovedností 
 
Poznávání písmen abecedy; hláskosloví – 
písmeno malé, velké, tištěné, psané; 
hláska, slabika, slovo, věta; tečka, čárka, 
otazník, vykřičník 
Opis, přepis, diktát 
Nadpis, článek, řádek, odstavec 
Přednes básně, dramatizace, vyprávění 
pohádky podle obrázkové osnovy 
Porozumění jednoduchému přečtenému 
textu 
Hlasité a tiché čtení 

 
 
EtV – Základní komunikační 
dovednosti 
VDO – občanská společnost a 
škola, výchova 
k demokratickému myšlení 
v rámci třídního kolektivu 
OSV – osobnostní a sociální 
rozvoj 
EtV 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímá – rozvoj jazykových 
dovedností 
EV – lidské aktivity a problémy 
životního prostředí, vztah 
člověka k prostředí 
Hv 
Vv- doplnění textu obrázkem 

 
 
 
 
 
 
Literární soutěž 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recitační soutěž 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět :         Český  jazyk 

Ročník    : 2. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
Komunikační a slohová výchova 
- plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 
- porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 
- respektuje základní komunikační pravidla 
v rozhovoru 
- podílí se na společenství třídy 
- zvládá prosociální chování – pomoc 
v běžných škoních situacích, vyjádření 
soucitu, zájem o spolužáky 
- vyjadřuje city v jednoduchých situacích 
- správně reaguje na pochvalu i kritiku 
 
- volí vhodné tempo řeči 
- užívá vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i 
mimoškolních situacích 
- kontroluje vlastní písemný projev 
- píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

 
 
Komunikační situace: žádost, vzkaz, jednoduchá 
zpráva, dialog – mluvčí, posluchač 
Výběr vhodných komunikačních prostředků a 
výrazů, zdvořilostní obraty 
 
 
 
EtV – Základy komunitních dovedností 
 
 
EtV – Pozitivní hodnocení sebe i druhých 
 
 
Nácvik přiměřeného tempa řeči, srozumitelný 
projev 
Plynulý a úhledný písemný projev, upevňování 
hygienických návyků při psaní 
Vyprávění pohádky, povídky nebo příběhu, 
spojování obsahu textu s ilustrací  

 
 
OSV- mezilidské vztahy, 
osobnostní a sociální 
rozvoj 
 
 
 
EtV  
 
 
 
 
 
 
VMEGS – Evropa a svět 
nás zajímá 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

 
- seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a 
vypráví podle nich jednoduchý příběh 
- vyjadřuje se spisovně ve větách 
- naslouchá  druhému 
 
Jazyková výchova 
- člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
a dlouhé samohlásky 
- porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem 
souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá 
v textu slova příbuzná 
- porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost vlastnost 
- rozliší podstatné jméno a sloveso 
- spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými  spojkami a jinými spojovacími výrazy 
- rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné 
jazykové a zvukové prostředky 
- odůvodňuje a píše správně: i,í/y,ý po tvrdých a 
měkkých souhláskách; slabiky dě, tě, ně, bě, pě, 
vě, mě – mimo morfologický šev; slova s ú/ů; 
velká písmena na začátku věty a v typických 
případech vlastních jmen osob, zvířat a  
místních pojmenování 

 
 
 
 
 
 
 
Hláskosloví – samohlásky, 
souhlásky, dvojhlásky, 
slabikotvorné r,l; souhlásky znělé a 
neznělé na konci a uvnitř slov 
Nauka o slově 
Seznamování s některými slovními 
druhy: slovesa a podstatná jména 
Pořádek slov ve větě, vět v textu, 
druhy vět 
Jednoduchá věta a souvětí, 
používání spojek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MuV- vnímání autora 
mediálních sdělení; 
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho svět, Vv, 
Hv 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 

 

Literární výchova 

- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a 

tempu literární texty přiměřené věku 

- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

- rozliší prózu, poezii, pohádku 

- naslouchá přednesu 

-pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností 

 

 

 

Četba s porozuměním, líčení atmosféry příběhu, volná 

reprodukce textu, dramatizace pohádky, vyhledávání 

hlavních postav, jejich základní charakteristika  
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český  jazyk 

Ročník    : 3. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

Komunikační a slohová výchova 
-plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 
rozsahu a náročnosti 
-volí vhodné verbální prostředky řeči v běžných 
školních i mimoškolních situacích 
- osvojí si  základy  verbální a neverbální 
komunikace 
- naslouchá spolužákům i učiteli 
- poděkuje, přiměřeně gestikuluje 
- slušně se omluví 
-  vůči spolužákům se chová pozorně, laskavě 

- dokáže pochválit, připíše pozitivní vlastnosti 
druhým, poskytne pomoc spolužákovi 

-na základě zadání předvede s náležitou intonací, 
přízvukem a tempem řeči různá sdělení - 
oznámení, příkaz, prosbu, omluvu – a respektuje 
při tom rozdílného adresáta 

-vhodně se představí ostatním dětem, dospělému 
- na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 
projev 
- kontroluje vlastní písemný projev 
- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou 
výslovnost 
- porozumí písemným nebo mluveným pokynům 
přiměřené složitosti 

 
  
Výběr vhodných jazykových prostředků 
Vypravování, jednoduchý popis věci, osoby 
EtV – základy neverbální komunikace  -postoje , 
mimika, zrakový kontakt, gesta, podání ruky 

Základní prvky verbální komunikace 
v mezilidských vztazích -  pozdrav, otázka, 
prosba, poděkování, omluva 

 
 
EtV – pozitivní hodnocení sebe i druhých 
 
Zdvořilé vystupování, dialog 
Základní prvky verbální komunikace 
v mezilidských vztazích 
 
 
Automatizace psacího pohybu, čitelnost 
písemného projevu 
Správné použití přízvuku a intonace 
Omluva, žádost, vzkaz, zpráva, dopis, oznámení, 
pozvánka 

 
 
OSV – osobnostní a 
sociální rozvoj 
VMEGS – jsme 
Evropané 
MeV – tvorba 
mediálních sdělení 
 
Prv, Vv, Hv 
 
 

 
 
 
 
 
Práce obrazovým 
materiálem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokončení příběhu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

respektuje základní kom. pravidla  v rozhovoru 
- rozliší ve slyšené ukázce  spisovnou a 
nespisovnou výslovnost  

-při veřejné komunikační situaci využívá 
spisovnou výslovnost 
- napíše adresu, pohlednici, dopis, blahopřání,   
vzkaz, zprávu, oznámení, pozvánku 
-vzkaz reprodukuje další osobě 
- v ukázce dopisu  v / jednoduchých slohových 
útvarech/ doplní, co chybí 
-napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi 
 
- na základě zadaných informací vede dialog, 
telefonický hovor  
(s kamarádem, s dospělým), zanechá vzkaz na 
záznamníku 
-posoudí, zda v uvedené ukázce dialogu, 
telefonického rozhovoru nebo vzkazu na 
záznamníku něco chybí nebo zda je úplná 

ČJ - změní dialog na vzkaz apod. 
- popíše předmět, osobu a pracovní postup 
- vypracuje podle osnovy 

-píše správně po stránce obsahové i formální 
vyprávění  

-posoudí, zda daná informace vyplývá / 
nevyplývá z textu  

-vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku  

-vystihne hlavní myšlenku textu 

Spisovné a nespisovné výrazy 
 
 
 
Jednoduché slohové útvary 
Dopis, blahopřání 
 
 
 
 
 
Telefonování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis  
 
Vypravování 
 
 
Práce s textem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykolamy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

-vybere z nabídky vhodný nadpis  
-posoudí na základě přečteného textu 
pravdivost / nepravdivost tvrzeni               
Jazyková výchova 
- porovnává významy slov, vyhledává slova 
příbuzná, rozliší slova spisovná, nespisovná, 
citově zabarvená 
- vyjmenuje abecedu, řadí slova podle 
abecedy 
- píše správně párové souhlásky 
- píše správně skupiny bě, pě, vě, mě 
- rozlišuje předponu a předložku 
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
- užívá v mluveném  projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, 
přídavných jmen, sloves 
- vybere z nabídky slovo, které má 
významem nejblíže k zadanému slovu 
- nahradí v textu slovo slovem významem 
protikladným, významem stejným nebo 
podobným, citově zabarveným, nespisovné 
slovo slovem spisovným  
-vyhledá v textu slovo vícevýznamové, 
vysvětlí jeho další významy 
-rozhodne, zda dvojice slov splňuje 
požadovanou podmínku (pro opozita) 

 
 
Abeceda 
Vyjmenovaná slova 
Slovní druhy  
Podstatná jména a slovesa – mluvnické 
kategorie 
Předpony 
Používání a psaní vlastních jmen  
 
 
 
 
Nauka o slově: význam slova, slova nadřazená, 
podřazená, souřadná, antonyma, slova příbuzná 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- odůvodňuje a píše správně i,í/y,ý po 
obojetných souhláskách ve vyjmenovaných 
slovech  
- píše správně velká písmena v místních 
pojmenováních 
-rozliší větu jednoduchou a souvětí 
- spojuje věty do souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy 
 
Literární výchova 
-pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 
- vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
-rozhodne, zda ukázka je pohádka, pověst nebo 
bajka  
-rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza 
                                    
-  čte potichu, předčítá  nahlas přiměřeně 
náročné texty 
- čte s přípravou, bez přípravy 
- orientuje se v textu 
- využívá četbu jako zdroj poznatků, vyhledává 
informace 
-reprodukuje text 
- rozlišuje sloku, vyhledá rým, utvoří rým 
- vyjmenuje  některé dětské spisovatele a 
básníky 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování 
a tempu literární texty přiměřené náročnosti 

Vyjmenovaná slova 
 
 
 
 
 
Věta jednoduchá a souvětí  
 
 
 
 
Četba uměleckých, populárních a naukových textů 
s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků 
Líčení atmosféry příběhu 
Seznámení s poezií a prózou. 
 Pojmy a literární žánry: báseň, rým, 
sloka, přednes, pohádka, povídka, pověst, hlavní 
postava, děj, prostředí. 
Spisovatelé a ilustrátoři 

 Recitační 
soutěže 
 
 
Literární soutěže 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk 

Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty 

a  kurzy 

Pozná

mky 
 
Komunikační a slohová výchova 
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 
- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 
- posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 
sdělení,  
-vyslechne sdělení a reprodukuje / napíše jeho obsah 
/smysl 
- volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 
podle svého komunikačního záměru 
- rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 
vhodně ji užívá podle komunikační situace 
- sestaví  osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 

-sestaví z vět (či krátkých odstavců) na základě 
časové a příčinné souvislosti příběh, sdělení  

 
 
 
 
Orientace v textu 
Výrazové prostředky – členění vět, 
frázování, síla a barva hlasu; 
mimojazykové prostředky 
Používání spisovné, nespisovné a 
hovorové mluvy 
 
Reprodukce textu 
 
Ústní a písemná omluva 
Pozvánka 
Mobilní telefony, e-mail, sms, mms 
Vypravování a osnova 
 
Příběh, sdělení 
 
 
 
 

 
 
OSV- sociální rozvoj, komunikace 
MuV – multikulturalita 
EV – vztah člověka k prostředí 
 
 
Člověk a jeho svět (Prv) 
Vv, Hv 

 
 
 
Slovní 
hříčky,detektivní 
příběhy 
 
 
 
Práce 
s obrazový
m 
materiále
m 
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Výstup 
Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty 

a  kurzy 

 

-vybere z nabídky větu, která je vhodná jako závěr 
k dané ukázce  
-zařadí do přečtené ukázky vyprávění nabízený text 
na vhodné místo 
- uvědomuje si důležitost prvků neverbální 
komunikace dokáže zvolit vhodné gesto, udržuje 
zrakový kontakt 
- seznamuje se s „řečí těla“, mimikou 
Jazyková výchova 
- rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
- porovnává významy slov, zvláště slova stejného 
nebo podobného významu a slova vícevýznamová 
- rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, část 
příponovou, a koncovku 
-rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná 
a v kterých o tvary téhož slova  
- rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem  
-uvede k danému slovu slova příbuzná 
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 
je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 
-vybere z textu větu, která obsahuje/neobsahuje 
určený slovní druh 
-vyhledá v textu nespisovný tvar podstatného a 
přídavného jména a slovesa a nahradí ho tvarem 
spisovným 
- vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní skladební dvojici označuje základ  věty 
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 
větu jednoduchou na souvětí 
-  píše správně i,í/y,ý  ve slovech  po obojetných 
souhláskách 

 
 
 
 
 
EtV – Základní komunikační 
dovednosti 
 
 
 
 
 
Stavba slova 
Zvuková a psaná podoba slova 
Tvarosloví, slovní druhy 
Podstatná jména, mluvnické 
kategorie, skloňování, psaní 
koncovek dle vzorů 
Skladba: podmět a přísudek 
Shoda podmětu a přísudku 
Věta jednoduchá, souvětí 
Přímá řeč, uvozovací věta – 
rozlišení 
 
Gramaticky správné tvary slov 
 
 
 
 
Vyjmenovaná slova a jejich slova 
příbuzná 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby 
smysl zůstal zachován  

- užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 
- zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu  
Literární výchova 
- čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 
- volně reprodukuje text podle svých 
schopností  (recituje ) 
- vyhledává informace v textu, učebnici, 
knize, encyklopedii, na internetu 
- při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 
- rozlišuje různé typy uměleckých  a 
neuměleckých textů 
-tvoří vlastní literární  text na dané  téma 
- dokáže pomocí slov vyjádřit svůj pocit 
z čteného textu 
- eliminuje nevhodné, případně hrubé výrazy 
při komunikaci 
- podílí se a následně dodržuje  komunikační 
pravidla kolektivu 
- jednoduchými skutky realizuje tvořivost 
v mezilidských vztazích – v rodině, kolektivu, 
společnosti 
 

Spojovací výrazy 
 
 
 
Větný vzorec 
Plynulé a tiché čtení s porozuměním 
Tvoření činnosti s literárním textem, volné 
reprodukce, dramatizace 
Literární pojmy: bajka, próza, poezie, 
dramatizace, encyklopedie 
Divadlo, divadelní představení 
Autoři dětské prózy a poezie pro děti 
 
 
 
 
 
Vlastní tvorba 
EtV – komunikace citů 
 
EtV – Základní komunikační dovednosti 
 
 
 
EtV – Tvořivost a základy spolupráce 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Charitativní akce 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět:        Český  jazyk 

Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
Komunikační a slohová výchova  
 
- čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 
potichu i nahlas 
 
- rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 
vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 
- reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 
- vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 
vzkaz na záznamníku 
- rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě 
 

-vybere z předložených ukázek tu, která výrazně 
ovlivňuje rozhodování člověka 
-vybere z nabídky možností, čeho chtěla reklama 
dosáhnout 
- píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 
- reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, 
zvládá položit vhodnou otázku 
 
 

 
  
Vyhledávání klíčových lov, pozorné 
vnímání podrobností a hledání jejich 
významu v celku 
Vystižení jádra sdělení, orientace 
v naučných textech přiměřených věku 
Pravidla dialogu 
Porovnávání názorů a zkušeností 
Sestavování osnovy, tvoření nadpisu, 
členění textu, odstavce 
Vypravování, popis předmětu, děje, 
pracovního postupu, dopis 
 
Manipulativní komunikace 
 
 
Základní komunikační dovednosti  
– komunikace v kolektivu- představení, 
otevřená komunikace 
- verbální komunikace -pozdrav, otázka, 
prosba, poděkování, omluva 
- neverbální komunikace 
- komunikace citů 

 
 
OSV – sebepoznání, 
sebepojetí, rozvíjí zákl. 
dovednosti dobré 
komunikace 
VMEGS – rozvíjení 
schopnosti srovnávat 
projevy kultury v evropském 
a globálním kontextu, 
nachází společné znaky 
(Evropa a svět nás zajímá) 
EtV – komunikace při 
vytváření výchovného 
kolektivu, komunikace 
v mezilidských vztazích 
 
Vv – výtvarné ztvárnění 
textu 
M – číslice v textu, římské 
číslice 
Př – jmenný rejstřík rostlin a 
živočichů 

 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
Práce s obrazovým 
materiálem 
 
 
Dramatická výchova – 
hra v roli, dramatizace, 
improvizace, 
kontaktové hry, hry 
rozvíjející 
mimojazykovou 
komunikaci a 
skupinové cítění 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

 

 Jazyková výchova 
- v písemném projevu odůvodňuje a píše i,í/y,ý: 
po obojetných souhláskách  
-na základě znalosti shody přísudku s podmětem 
používá správné tvary příčestí minulého činného 
v mluveném i psaném projevu 
-vyhledá ve větě základní skladební dvojici  a 
v neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 
-píše  správně z hlediska pravopisu lexikálního a 
morfologického 
- správně píše velká písmena u zeměpisných 
-vybere z krátkého textu větu, která obsahuje / 
neobsahuje určený slovní druh  
- určí u podstatného jména rod, číslo, pád a vzor a na 
základě této znalosti používá podstatná jména ve 
správném tvaru v mluveném i psaném projevu.  
- rozliší přídavné jméno tvrdé a měkké, ve spojení 
přídavného a podstatného jména určí u přídavného 
jména jeho pád, číslo, rod a na základě této znalosti 
používá přídavná jména ve správném tvaru 
v mluveném i psaném projevu 
-určí osobu, číslo, způsob (u způsobu oznamovacího 
čas) u slovesa, užívá slovesa ve správných tvarech 
mluveném i psaném projevu  
-rozliší, zda věta je/není napsaná gram. správně  

 
Vyjmenovaná slova, jejich aplikace 
Koncovky podstatných jmen 
 
 
 
Shoda podmětu s přísudkem 
Základní skladební dvojice 
 
 
 

Pravidla pravopisu 
 
 
Psaní velkých písmen 
Stavba slova 
Mluvnické kategorie podstatných jmen 
 
 
 
Přídavná jména 
 
 
 
 
Slovesa 
 
Věta – správná gramatika 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

Názvů 
- zopakuje si stavbu slova, pozná slova příbuzná, 
rozpozná předložku a předponu a umí je 
správně psát 
- určuje slovní druhy plnovýznamových slov  a 
využívá je v gramaticky správných tvarech    ve 
svém mluveném projevu   
-doplní zadaný tvar podstatného jména do věty 
tak, aby to bylo mluvnicky a pravopisně správně 
(1. a 4. pád rod mužský životný) 
- uvědomuje si rozdíl mezi spisovnými a 
nespisovnými výrazy 
- odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 
změní větu jednoduchou v souvětí 
-doplní správně čárky do zadaného textu 
(oslovení,  několikanásobný větný člen) 
Literární výchova 
- shrnuje a zaznamenává základní informace 
- volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané 
téma 
- rozčlení text podle osnovy, na základě osnovy 
sestaví text 
-  provede charakteristiku postav a děje 
- odpoví na otázky, které se týkají textu 
- vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
- rozhodne, z kterého druhu / žánru je úryvek  

 
Předložky a předpony 
Slovní druhy mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves 
 
 
 
Gramaticky správné tvary podstatných jmen 
 
 
Stavba věty 
 
Psaní čárek ve větě 
 
 
 
 
Analytické, vyhledávací, prožitkové čtení 
Orientace v textu 
Zážitkové čtení a naslouchání, volná 
reprodukce, dramatizace, vlastní výtvarný 
doprovod 
Vlastní tvorba na libovolné téma 
Studijní čtení naukových textů, encyklopedií 
Druhy a žánry dětské literatury 
 
Literární žánry 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramatické hry 
Recitační soutěž 
Literární soutěž 
 
 
Dokončování příběhů 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
– řešení v nabídce (úryvek z poezie, komiksu, 
z naučného textu – encyklopedie, z návodu 
k použití, z pohádky) 
- srovnává obsah textu se známými údaji 
- vyvozuje závěry, navrhne způsob řešení 
dané 
situace 
-napíše vyprávění, příběh, pohádku, bajku 
- sehraje scénku na dané téma 
- při jednoduchém rozboru literárních  textů 
používá  elementární pojmy 
-zpracuje stručné sdělení (referát) o 
přečtené knize, prezentuje ho spolužákům, 
zakládá do portfolia nebo zapisuje do 
čtenářského 

deníku  
- řekne, jak na něj vyslechnutá / přečtená 
ukázka působí 
- přednese báseň, prózu 
 

 
Vlastní tvorba 
 
 
 
 
Sdělení o knize 
 

 
 
 Dramatická výchova – 
dramatizace textů, 
improvizace, interpretace 
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Charakteristika vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (2. stupeň) 
 

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je zařazen spolu s anglickým a německým jazykem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 
Český jazyk a literatura má v systému vyučovacích předmětů zásadní význam, neboť na jeho zvládnutí je do značné míry závislý úspěch nejen ve 
studiu cizích jazyků, ale i ostatních vyučovacích předmětů. Poskytuje vědomosti a dovednosti nutné pro zvládání běžných pravidel mezilidské 
komunikace a vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů. Užívání mluvené i psané formy češtiny jako mateřského jazyka 
umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Žáci se prostřednictvím jazyka učí vnímat okolní svět i sebe. 
Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární 
výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
    V Komunikační a slohové výchově se žáci učí kultivovaně mluvit, psát, číst s porozuměním, chápat různá sdělení, vhodně se rozhodnout na 
základě čteného nebo slyšeného textu. 
    V Jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, zároveň se učí rozlišovat 
jeho další formy. 
    V Literární výchově žáci prostřednictvím četby poznávají základní literární druhy, učí se vyjádřit vlastní názor na přečtené dílo. Postupně 
získávají a rozvíjejí čtenářské návyky, četbou obohacují svůj duchovní život. Podle možností propojují oblast literární, filmovou a divadelní a 
literární díla vnímají v širších kulturních souvislostech. 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy:  
-  komunikační a slohová výchova 
-  jazyková výchova 
-  literární výchova 
 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Předmět Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 2. stupně. Minimální časová dotace předmětu Český jazyk a literatura dle RVP je 
12 vyučovacích hodin týdně. Výuka probíhá ve třídách nebo v odborné učebně výpočetní techniky, kde žáci pracují s výukovými programy nebo 
vyhledávají informace na internetu, běžně je používána audiovizuální technika. Žáci pracují individuálně, ve skupinách, využívají různých forem a 
metod práce. Cíle předmětu jsou naplňovány rovněž při návštěvě kulturních institucí – knihovny, divadla a kina. 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení  
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- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody strategie, 
- plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 
- projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 
- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 
- operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 
toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 
- pracuje s textem, vyhledává klíčová slova a informace 
- čte text s porozuměním 
- řeší testy, tajenky 
-  vyhledá, opravuje chyby a vysvětluje správná řešení, učí se kritickému myšlení 
 
2.  Kompetence k řešení problémů 
- samostatně řeší problémy 
-  ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 
vlastní pokrok při zdolávání problémů 
- hledá a napravuje chyby, ověřuje správnost výsledku (práce s jazykovými příručkami) 
- klade cílové otázky, vytváří odpovědi, diskutuje 
- pracuje ve skupině 
 
3.  Kompetence komunikativní 
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 
- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 
přemýšlí o nich, reaguje na ně  
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
- vede dialog, využívá dramatizace 
- využívá a chápe komunikaci verbální, neverbální a komunikaci činy 
- diskutuje, obhajuje vlastní názor na základě věcných argumentů a vyhledaných informací 
- využívá výukové programy na PC, internet, videoprogramy apod. 
 
4.  Kompetence sociální a personální 
- účinně spolupracuje ve skupině 
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- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
- vzájemně spolupracuje se spolužáky ve třídě  
- pokusí se o sebehodnocení, učí se přijímat příznivé i negativní hodnocení své osoby. 
- uvědomuje  si zodpovědnost a spoluzodpovědnost za kvalitu odvedené práce 
 
5.  Kompetence občanské 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému psychickému násilí 
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a 
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění 
- rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku  
- je veden k zodpovědnosti, dokončování práce, vytrvalosti, smysluplnosti 
 
6.  Kompetence pracovní 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
- získává informace z různých zdrojů 
- tvoří vlastní texty, snaží se o samostatnost v práci 
- zvládá práci s jazykovými a literárními prameny, texty 
- mediálně prezentuje výsledky své práce 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Jazyková výchova 

Ročník    : 6. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i v souvětí 
 
- určí ve větě základní skladební dvojici a druhy podmětu 
a přísudku  
 
 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě jednoduché i v souvětí 
- určí ve větách vyznačená slova jako větné členy 

- rozšíří daný větný člen na několikanásobný, správně 
doplní interpunkční znaménko nebo spojku 

- doplní sloveso podle naznačených vztahů a určí 
doplněný větný člen.(podmět, přísudek, předmět, 
přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu) 
- používá správný slovosled 
- graficky znázorní stavbu věty jednoduché 
- napíše větu podle zadaného schématu větných členů 

Pravopis 
- pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický, syntaktický 
Skladba 
- základní větné členy – podmět (holý, 
rozvitý , několikanásobný, 
nevyjádřený) a přísudek (jeho druhy) 
 
- rozvíjející větné členy – přívlastek, 
předmět, příslovečné určení - místa 
času, způsobu; větné členy holé, 
rozvité a několikanásobné  
 
 
 
 
 
 
 
- výpověď a věta, stavba věty, 
pořádek slov ve větě 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové 

vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

- rozliší větu jednoduchou a souvětí, správně doplní 
interpunkci 
- zapíše přímou řeč v textu 
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se 
Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a 
příručkami 
- orientuje se v odborném textu 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití 
- v krátké ukázce najde nespisovný výraz a vybere 
z nabízených možností správné převedení ukázky do 
jazyka spisovného 

- přiřadí ke krátkému textu jeden z nabízených pojmů 
útvaru národního jazyka 

- vybere z nabízených možností nejvhodnější užití 
daného textu a přiřadí ho k ukázce 
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- čte správně zdvojené souhlásky 
- při mluveném projevu vhodně pracuje s pauzami, 
důrazy, tempem, přízvuky 

- umí vybrat správnou výslovnost z uvedené nabídky 
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

- vybere z řady slov to, které je/není požadovaným 
slovním druhem 

 

- věta jednoduchá a souvětí, věta 
hlavní a vedlejší, interpunkce v 
souvětí 
- přímá a nepřímá řeč 
Obecné poučení o jazyce 
a) jazykové příručky (Pravidla českého 
pravopisu, Slovník spisovné češtiny 
pro školu a veřejnost, Stručná 
mluvnice česká) 
b) čeština (jazyk národní, jazyk 
mateřský) 
c) rozvrstvení národního jazyka 
(spisovné a nespisovné útvary a 
prostředky) 
Zvuková stránka jazyka 
- zásady spisovné výslovnosti, 
modulace souvislé řeči (přízvuk slovní 
a větný), intonace, členění souvislé 
řeči (pauzy, frázování) 
 
Tarosloví 
- slovní druhy - procvičování 
- mluvnické významy a tvary slov 
(jmen) 
 

 
 
 
 
 
MuV – napomáhá žákům 
uvědomit si vlastní identitu, 
být sám sebou, 
reflektovat vlastní 
sociokulturní zázemí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recitační soutěže 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- doplní v textu slova v náležitých tvarech 
množného čísla (slova jsou uvedena v č. j. 
v 1. p.) 

- určí slovní druh u slov odvozených 
z jednoho slovotvorného základu 

- určí slovní druh u vyznačených slov 
v textu (dané slovo ve větě může mít 
platnost různých slovních druhů) 
 
- určí mluvnické významy podstatných jmen, 
přídavných jmen a sloves  
 
 
- utvoří 2. a 3. stupeň přídavných jmen a 
správně ho zapíše  
 
 
- určí druhy zájmen 
- správně napíše a vyskloňuje daná zájmena, 
zdůvodní pravopis 
 
- vyskloňuje číslovky dva, oba, tři 
- určí mluvnické významy sloves 
- časuje slovesa v podmiňovacím způsobu 

 
- podstatná jména konkrétní a abstraktní, 
pomnožná, hromadná a látková 
- jména osobní a místní – skloňování 
 
 
 
 
- druhy přídavných jmen – měkká, tvrdá, 
přivlastňovací, vzory přídavných jmen, jmenné 
tvary přídavných jmen 
 
- stupňování přídavných jmen – 2. a 3. stupeň 
 
 
 
- druhy zájmen 
- zájmena já, ten, náš, on, ona, ono, můj, tvůj, 
svůj, její – skloňování, pravopis 
 
 
 
- číslovky – skloňování 
- slovesa – tvary podmiňovacího způsobu 
přítomného a minulého 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M, F 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova 

Ročník    : 6. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- čte plynule a souvisle, orientuje se v textu (nadpis, 
kapitoly, odstavce, rejstřík, obsah) 
 
 
- chápe smysl sdělení, vyvodí z textu ponaučení, 
závěr 
 
 
- vytvoří osnovu napsaného textu, sestaví osnovu  
(heslovitou, ve větách) a podle ní napíše 
vypravování,  
- dokončí příběh 
 
- popíše danou věc a jednoduchý pracovní postup 
 
 
- napíše objednávku, žádost, pozvánku 
 
- napíše a rozliší soukromý a úřední dopis 
 
- rozliší zprávu a oznámení 

Čtení 
Praktické (pozorné, přiměřeně rychlé, 
znalost orientačních prvků v textu) 
 
Naslouchání 
Praktické (výchova k empatii, podnět 
k jednání) 
 
Písemný projev 
Vlastní tvořivé psaní: 
- vypravování a jeho osnova 
 
- popis věci, pracovního postupu 
 
 
- objednávka, žádost, pozvánka 
 
- soukromý a úřední dopis 
 
- zpráva a oznámení 

 
Všechny vyučovací 
předměty 
 
 
Vo 
 
 
 
 
 
 
  
 
Člověk a svět práce 
 
 
 
 
OSV – vede k porozumění 
sobě samému a druhým 
 

 
 
 
 
 
EtV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní akce – 
vytváření 
propagačních 
materiálů 



57 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně 
užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 

- vybere z nabízených možností text ve spisovném 
jazyce 

- v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí 
je výrazy spisovnými 
- k vybraným výrazům najde vhodná synonyma 

- rozhodne o vhodnosti / nevhodnosti použití 
nespisovného výrazu v textu 
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 

- najde slovo nevhodně užité v dané komunikační 
situaci a z nabízených možností vybere to správné  

- posoudí vhodnost / nevhodnost užití textu v dané 
komunikační situaci  

 
Mluvený projev 
-zásady dorozumívání (komunikační 
normy, základní mluvené žánry podle 
komunikační situace) 
 
 
 
 

 
Vo 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Literární výchova  

Ročník    : 6. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- formuje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelních nebo filmových představení a názory na 
umělecké dílo 
- popíše v dopise ve 150–180 slovech film, který vznikl na 
základě literárního díla 
- zformuluje alespoň tři důvody, proč se mu určitá kniha 
nelíbila 

- na základě návštěvy divadelního představení v dopise 
kamarádovi či kamarádce sdělí dojmy ze zhlédnutého 
představení 
- čte literární ukázky, knihy 
- připraví si referát o přečtené knize 
 
- volně reprodukuje přečtený text, zaznamená jeho 
hlavní myšlenky 
- přednese vhodný literární text 
 
 
 
 
 

Způsoby interpretace literárních děl 
- návštěva kulturních představení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
- volná reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu, záznam a 
reprodukce hlavních myšlenek 
- přednes vhodných literárních 
textů 
 
 
 
 
 

VDO – prohlubuje 
empatii, schopnost 
aktivního naslouchání a 
spravedlivého posuzování 
 
MeV – napomáhá 
k uvědomění si možnosti 
svobodného vyjádření 
vlastních postojů a 
odpovědnosti za způsob 
jeho formulování a 
prezentace 
VDO – rozvíjí 
disciplinovanost a 
sebekritiku 
 
 
 

- domácí četba na 
základě doporučení 
či vlastního zájmu 
 
 
 
EtV 
 
 
Recitační soutěže 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- čte řecké báje, vyjmenuje některé bohy a hrdiny 
řeckých bájí 
 
- čte biblické příběhy, obsah převypráví vlastními slovy, 
uvede příklad některého biblického úsloví 
 
 
- uvede příklady světových pohádkářů 
 
- vyjmenuje známé české pohádky a jejich autory 
 
- čte a poslouchá pověsti, uvede jejich náměty, uvede 
příklad místní pověsti 
 
- objasní pojem bajka 
 
- čte a recituje básně, napíše kratší báseň 
- navštíví divadelní nebo filmové představení (vyjádří 
svůj názor na ně) 
- se spolužáky připraví dramatizaci daného textu 
- rozliší hlavního hrdinu od epizodních postav, rozpozná 
jeho vlastnosti (porovná se svými),  
- rozliší probrané druhy a žánry, uvede jejich 
představitele 
 
- určí téma literárního díla 
 

 
Literární druhy a žánry  
- řecké báje 
 
 
- biblické příběhy 
 
 
- pohádky světových autorů 
 
- pohádky českých autorů 
 
- pověsti 
 
 
- bajky 
 
- básně 
- divadelní hry 
 
 
- povídka a román s dětským 
hrdinou  
 
Základy literární teorie a historie 
- struktura literárního díla (námět a 
téma díla, literární hrdina, 
kompozice literárního příběhu) 

 
VMEGS – vede k poznání 
a pochopení života a díla 
významných Evropanů a 
iniciuje zájem žáků o 
osobní vzory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV – vede 
k uvědomování si 
hodnoty různosti lidí, 
názorů, přístupů k řešení 
problémů 
 
 

 
 

 
D 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Jazyková výchova 

Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický 
 
- rozliší druhy vět podle postoje mluvčího 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě jednoduché i v souvětí 
- rozliší věty dvojčlenné a jednočlenné, ekvivalenty 

- vyjádří obsah dvojčlenných vět větným ekvivalentem 

- užije uvedené sloveso ve větách, které vypovídají 
něco o povětrnostních podmínkách jako větu 
jednočlennou a jako větu dvojčlennou (maximum) 
- určí, kterým slovním druhem je vyjádřen podmět, a 
druhy přísudku 
- pravopisně rozliší přívlastek postupně rozvíjející a 
několikanásobný, volný a těsný, přístavek, rozpozná 
doplněk 
 
 

Pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický 
Skladba 
- druhy vět podle postoje mluvčího 
(oznamovací, tázací, rozkazovací, 
přací, zvolací), otázky zjišťovací a 
doplňovací 
 
 
- věty dvojčlenné a jednočlenné, 
ekvivalenty 
 
 
 
- vyjádření podmětu různými 
slovními druhy, vyjádření přísudku 
- rozvíjející větní členy – přívlastek a 
jeho druhy, přístavek, doplněk 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- rozliší další druhy příslovečného určení 
- určí druhy vedlejších vět 
 
- vyjmenuje základní pravidla pro psaní velkých písmen, 
procvičuje jejich pravopis se zaměřením na orientaci 
v regionu a v hlavním městě, správnost ověří v PČP 
 
- rozliší činný a trpný rod, převádí slovesa z činného rodu 
do trpného a opačně 
 
- v textu určí neohebné slovní druhy, správně užívá 
předložky s/z, zdůvodní a vysvětlí rozdíl mezi pravopisem 
spřežky a předložkovým spojením 
- vystupňuje příslovce 
 
- vysvětlí pojmy synonyma, antonyma, homonyma, 
uvede příklady 
 
- rozpozná přenesená pojmenování, zvláště ve 
frazémech, vysvětlí běžně užívaná rčení 
- vybere z nabídky slovo přeneseného pojmenování 

- prokáže znalost významu přeneseného pojmenování  
- využívá termínů z různých vyučovacích předmětů 
 

 

 
- další druhy příslovečných určení 
- druhy vedlejších vět  
 
Tvarosloví 
- psaní velkých písmen ve jménech a 
názvech 
 
 
 
- slovesný rod činný a trpný 
 
- neohebné slovní druhy, 
příslovečné spřežky 
 
 
- stupňování příslovcí 
 
Slovní zásoba a tvoření slov 
- slovní zásoba a její jednotky, 
slohové rozvrstvení slovní zásoby; 
význam slova, synonyma, 
antonyma, homonyma 
- rčení, metafora, metonymie, slova 
jednoznačná a mnohoznačná, slova 
citově zabarvená 
- odborné názvy, názvosloví 

 
 
 
 
 
Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny vyučovací 
předměty 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, 
rozpoznává přenesená pojmenování 
-významy slov vyhledá v SSČ 
- umí rozlišit způsoby tvoření slov 

- k danému slovesu doplní slovesa odvozená 
- napíše, jak se nazývá krajina 
- rozliší i vytváří slova složená 
- nahradí vyznačená slova přejatá českými 
ekvivalenty 
 -ovládá zásady tvoření slov 
- vyhledá slova odvozená, uvádí příklady 
přechýlených podstatných jmen, uvede 
příklady přejatých slov, rozliší zkratky a 
zkratková slova 

 
- obohacování slovní zásoby, 
způsoby tvoření slov  
(odvozování – podstatných a 
přídavných jmen a sloves, skládání, 
zkracování, přejatá slova) 
 
 

 
 Nj, Aj 
VMEGS – utváří pozitivní 
postoje k jinakosti a kulturní 
rozmanitosti 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova 

Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od 
názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek 
nebo porovnáváním s dostupnými informačními 
zdroji 
- po přečtení textu dokáže vybrat z nabízených 
možností, co je názorem pisatele textu 
- využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová 
slova, formuje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou 
o text přednese referát 
- vyhledá v textu klíčová slova / termíny spojené 
s danou tematikou 
- posoudí, zda daná informace vyplývá / nevyplývá 
z textu 
- vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 
 
- nejasnosti ve výkladu odstraní kladením 
vhodných otázek 
 vhodně pojmenuje lidské vlastnosti 
- rozliší charakteristiku vnitřní a vnější 
- charakterizuje sobě blízkou osobu, sebe 

Čtení 
- věcné (studijní, čtení jako zdroj 
informací, vyhledávací) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslouchání 
- věcné (soustředěné, aktivní) 
EtV 
KOMUNIKACE 
- aktivní naslouchání – cíle, výhody, 
zásady, způsob a nácvik aktivního 
naslouchání 
Písemný projev 
Vlastní tvořivé psaní: 
- charakteristika 

 
Všechny vyučovací 
předměty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo 
OSV – vede k porozumění 
sobě samému a druhým 

 
 
Využití knihovny – 
encyklopedie, 
internetu, přednášek 
a besed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- na základě svých prožitků sestaví subjektivně 
zabarvený popis, popíše umělecké dílo (obraz) 
 
- vyjmenuje části strukturovaného životopisu, 
sestaví vlastní životopis 
 
 
 
 
- využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová 
slova, formuje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah 
z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou 
o text přednese referát 
 
- přednese nepřipravený i připravený projev 
 
 
 
 
- vypráví obsah literárního díla nebo jeho části 

 
- subjektivně zabarvený popis – líčení, 
popis uměleckých děl 
 
- strukturovaný životopis, životopis 
 
 
 
 
 
- výpisek, teze, výtah 
 
 
 
 
Mluvený projev 
- komunikační žánry: připravený i 
nepřipravený projev na základě 
poznámek i bez poznámek 
 
- referát  
 
- vypravování scény ze hry, z filmu, 
ukázky z knihy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny vyučovací 
předměty 
OSV – formuje studijní 
dovednosti  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva kulturních 
představení 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Literární výchova 

Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- určí rozdíly mezi zpracováním stejného tématu 
různými autory 
 
 
 
- určí k jakému literárnímu druhu / žánru patří výchozí 
text 

- přiřadí k uvedenému literárnímu druhu/žánru 
ukázky jednotlivých uměleckých textů 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i 
jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele 
 
 
 
- popíše, jakým vývojem prošly určité literární žánry 
v české literatuře (př. balada) 
- uvede typické znaky balady 
 
 
 
- čte povídky s detektivní zápletkou 

Způsoby interpretace literárních a 
jiných děl 
- porovnání rozdílnosti autorských 
přístupů 
 
 
 
Literární druhy a žánry 
- báje řecké a jiných národů 
 
 
 
 
 
 
 
- vývoj daného žánru v dějinách 
literatury 
 
- balada 
 
- životopisná literatura 
- detektivní příběhy 

OSV – vede 
k uvědomování si 
hodnoty různosti lidí, 
názorů, přístupů k řešení 
problémů 
 
VMEGS – rozvíjí 
schopnost srovnávat 
projevy kultury 
v evropském a globálním 
kontextu, nacházet 
společné znaky a 
odlišnosti a hodnotit je 
v širších souvislostech 
 
 
 
 
EAGS – vede k poznání a 
pochopení života a díla 
významných Evropanů a 
iniciuje zájem žáků o 
osobnostní vzory 
 

 
 
 
 
 
 
D 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- uvede typické znaky sci-fi literatury 
 
- uvede svého oblíbeného autora literatury pro 
mládež 
 
- určí druhy rýmů, vyhledá v textu metaforu (vytvoří 
vlastní) 
- vyhledá informace v různých typech katalogů, 
v knihovně a dalších informačních zdrojích 
- vyhledá informace ke splnění určitého úkolu (např. 
vytvoří seznam děl určitého autora) v různých typech 
katalogů v knihovně 
- na základě internetových zdrojů vypracuje určitý 
úkol (např. základní údaje o životě a tvorbě jednoho z 
nositelů Nobelovy ceny, ceny Magnesia Litera apod.) 
- interpretuje přečtený text 
- připraví se svými spolužáky dramatizaci 
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 
na základě osvojených znalostí základů literární teorie 

- vytvoří jednodušší literární text odpovídající 
tematicky i formálně zadání (v nabídce báseň, bajka, 
pohádka) 
 
 
- text doplní ilustrací 

 
- sci-fi literatura 
 
- povídky a román s dětským hrdinou 
 
Základy literární historie a teorie 
- jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování, zvukové prostředky 
poezie: rým, rytmus, volný verš) 
- literatura umělecká a věcná 
(populárně-naučná, literatura faktu) 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
- interpretace literárního textu 
- dramatizace 
- vytváření vlastních textů 
- výtvarný doprovod k literárním 
textům 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva knihovny 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Jazyková výchova 

Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché i souvětí 
 
- rozpozná větu jednoduchou a souvětí, hlavní a 
vedlejší 
- větu jednoduchou nahradí souvětím a opačně 
- rozliší spojky souřadicí a podřadicí 
- správně používá a vzájemně nahrazuje spojky a 
spojovací výrazy v souvětí 
- určuje poměry mezi větnými členy, vedlejšími a 
hlavními větami souřadně spojenými 
- vytvoří věty v daném poměru 
 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě jednoduché i v souvětí 
- vybere z nabízených možností grafickou stavbu 
souvětí a přiřadí ji k danému souvětí (lze i obráceně – 
přiřadí ke grafu jedno z nabízených souvětí) 
- graficky znázorní stavbu souvětí 
- správně oddělí v textu SVČ, vsuvku, oslovení a 
citoslovce 

Pravopis – lexikální, slovotvorný, 
morfologický, syntaktický 
 
Skladba 
- věta jednoduchá a souvětí, věta 
hlavní a vedlejší 
 
- souvětí souřadné a podřadné 
 
 
 
- poměry mezi souřadně spojenými 
větnými členy a větami (slučovací, 
stupňovací, odporovací, vylučovací, 
příčinný, důsledkový) 
 
 
 
- stavba souvětí 
 
- samostatný větný člen, vsuvka, 
oslovení, citoslovce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- dodržuje pravidla interpunkce při oddělování vět a 
větných členů v souvětí 
 
 
 
 
- spisovně vyslovuje a správně píše běžně užívaná cizí 
slova 
- nahrazuje běžně užívaná přejatá slova domácími 
- pracuje se SSČ a Slovníkem cizích slov 
 
 
 
 
 
- správně vyskloňuje obecná cizí slova i cizí vlastní 
jména 
 
 
 
 
 
- určí slovesné kategorie a správně časuje slovesa podle 
vzorů 
 
 

 
- interpunkce v souvětí 
 
 
 
 
 
Slovní zásoba a tvoření slov 
- přejatá slova 
 
 
 
 
 
 
 
Tvarosloví 
- skloňování jmen přejatých a cizích 
jmen vlastních 
 
 
 
 
 
 
- slovesný vid, třída a vzor 
 

 
 
 
 
 
 
VMEGS – rozšiřuje a 
prohlubuje dovednosti 
potřebné pro orientaci 
v evropském prostředí, 
seberealizaci a řešení 
reálných situací 
v otevřeném evropském 
prostoru 
Hv, F,Ch 
VMEGS – vede k poznání 
a pochopení života a díla 
významných Evropanů a 
iniciuje zájem žáků o 
osobní vzory 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova 

Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
 
- vytváří si svůj názor na přečtený text, obhájí ho 
 
 
 
 
 
- rozpoznává manipulativní komunikaci 
v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
- rozlišuje subjektivní – objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 
- rozpozná, zda autor textu je / není nestranným 
pozorovatelem 
- text analyzuje a vyvodí závěr vyplývající z textu 
- rozpozná v textu alespoň jeden manipulativní 
prvek 
- zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly 
k manipulaci 

- vybere dle svého postoje nejpravděpodobnější 
variantu 

 

 
Čtení 
- kritické (analytické, hodnotící) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naslouchání 
- kritické (objektivní a subjektivní sdělení, 
komunikační záměr mluvčího, 
manipulativní působení projevu, zvukové 
prostředky souvislého projevu a prostředky 
mimojazykové) 

 
 
VDO – rozvíjí a prohlubuje 
komunikativní, formulační, 
argumentační, dialogické a 
prezentační schopnosti a 
dovednosti 
MeV – rozvíjí komunikační 
schopnost, zvláště při 
veřejném vystupování a 
stylizaci psaného a 
mluveného textu 
Vo 
MeV – vede k rozeznávání 
platnosti a významu 
argumentů ve veřejné 
komunikaci 
OSV – umožňuje získat 
základní sociální dovednosti 
pro řešení složitých situací – 
např. konfliktů 

 
 
EtV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
 
- na základě svých čtenářských zkušeností 
charakterizuje vybranou literární postavu 
 
- vytvoří kratší výklad s použitím odborného textu 
 
- napíše osnovu úvahy 
- napíše jednoduchou úvahu na aktuální téma 
 
 
- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho 
účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 
- uspořádá úryvky tak, aby sestavený text dával 
smysl a aby byla dodržena textová návaznost 
- seřadí výpovědi od nejvhodnější po nejméně 
vhodnou (hodnocení od nejlepšího po nejhorší) 

  
 
- v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 
 
 
 
 
 

Písemný projev 
Vlastní tvořivé psaní: 
- charakteristika literárních postav 
 
 
- výklad 
 
 
- úvaha 
 
 
 
- práce s textem, odstranění nedostatků, 
stylistická cvičení 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
-základy kultivovaného projevu (technika 
mluveného projevu, prostředky 
nonverbální a paralingvální) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Všechny vyučovací předměty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny vyučovací předměty 
EV – učí komunikovat o 
problémech životního 
prostředí, vyjadřovat, 
racionálně obhajovat a 
zdůvodňovat své názory a 
stanoviska 

 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Literární výchova 

Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- uvede příklady, jak mohou stejné literární dílo chápat 
různí lidé různě 
 
- vysvětlí návaznost jednotlivých částí textu, správně text 
sestaví 
- zpracuje jedno téma dvěma různými způsoby (např. 
balada – pohádka apod.) 
 
 
- obhájí si svůj názor na literární dílo 
- rozliší, která témata zůstávají v literatuře nadčasová, 
která ztrácejí s časem svou aktuálnost 
 
 
 
- definuje žánry, čte ukázky daných žánrů 
 
- vyjmenuje druhy lyriky, čte lyrické básně 
 
- uvádí základní literární směry a jejich významné 
představitele v české a světové literatuře 
 

Tvořivé činnosti s literárním textem 
- různé pohledy na literární dílo (vliv 
věku, osobních schopností a zaměření) 
- sestavování částí textu s ohledem na 
návaznost 
- převedení určitého literárního žánru 
na jiný při zachování tématu 
Způsoby interpretace literárních a 
jiných děl 
- vlastní interpretace literárních ukázek 
- nadčasová témata v literatuře 
 
Základy literární teorie a historie 
- lyrické a epické žánry: povídka, 
román, novela, romaneto, sonet, 
epigram 
- druhy lyriky 
Literární druhy a žánry 
- žánry lyrické, epické a dramatické 
v proměnách času- hlavní vývojová 
období národní a světové literatury, 
typické žánry a jejich představitelé: 
- literatura psaná staroslověnsky 

Vo 
OSV – přispívá 
k uvědomování 
mravních rozměrů 
různých způsobů 
lidského chování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D, Vv, Hv, Vo 

 
EtV 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- zařadí vybrané autory do uvedených literárních směrů 

- popíše základní znaky literárního směru na vybrané 
ukázce 

 

- čte literární ukázky charakterizující daná období 

 
 
 
 
 
 
- vznik literatury české 
 
- renesance 
 
- baroko  
 
- klasicismus 
 
- romantismus 
 
- národní obrození 
 
- realismus 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Jazyková výchova 

Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální slovotvorný, morfologický i 
syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
- vybere z nabízených vět tu, ve které je 
/není pravopisná chyba 
 
- správně určí slovní druhy a mluvnické 
významy slov 
- rozpozná v textu přechodníky  
 
 
- určuje větné členy, vedlejší věty, znázorní 
stavbu věty jednoduché a souvětí 
- doplní správné koncovky přísudku 
- dbá na správný slovosled, návaznost 
myšlenek 
 
 
- dbá na spisovnou výslovnost a kulturu 
jazyka 
 
 
 

Pravopis 
- lexikální, tvaroslovný, slovotvorný, syntaktický 
 
Tvarosloví 
- slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov 
 
- přechodník přítomný a minulý 
 
Skladba 
- věta, větné členy, souvětí 
 
- shoda přísudku s několikanásobným podmětem 
- stavba textu 
 
Zvuková stránka jazyka 
- spisovná výslovnost, modulace řeči, intonace, 
členění 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- rozlišuje způsoby obohacování slovní 
zásoby 
- pracuje s encyklopedickým a 
etymologickým slovníkem , SSČ a dalšími 
slovníky a příručkami 
 
 
 
 
- rozdělí slovanské jazyky 
- uvede některé rozdíly mezi češtinou a 
slovenštinou 
- uvede příklady románských a germánských 
jazyků 
- rozliší spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu, převede text z nespisovné podoby 
do spisovné a naopak 
 
- využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 
 
- opakuje probrané učivo a vysvětlí probrané 
mluvnické termíny, své poznatky 
systematizuje 

Slovní zásoba a tvoření slov 
- slovní zásoba a její jednotky, slohové 
rozvrstvení, obohacování slovní zásoby, tvoření 
slov 
 
 
 
 
Obecné poučení o jazyce 
- skupiny jazyků (slovanské – především 
slovenština – a jiné, jazyky menšinové) 
 
- jazyky románské a germánské 
 
- útvary českého jazyka a jazyková kultura 
  
 
 
- jazyk a komunikace (jazyková norma a 
kodifikace, kultura jazyka a řeči, původ a základy 
vývoje češtiny, jazykové příručky) 
 
Souhrnné opakování jazykového učiva 2. stupně 

 
 
 
 
 
 
 
Aj, Nj 
Z 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova 

Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
 
- četbu textu spojuje s určitým prožitkem, 
pojmenuje ho 
 
- utváří si názor na slyšený text; vymezí, 
která literatura je pro něj zážitkem 
 
 
 
 
 
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 
k vlastnímu psaní na základě svých dispozic 
a osobních zájmů 

- najde chybnou formulaci (stylistickou 
chybu) a z nabízených opravných 
možností vybere tu správnou  

- najde záměrně uvedenou pravopisnou 
chybu v textu a vybere formulaci bez 
chybí 

 
Čtení 
- prožitkové 
 
Naslouchání 
- zážitkové 
 
 
 
 
 
 
Písemný projev 
- na základě poznatků o jazyce a stylu, o 
základních slohových postupech a žánrech 
vyjádření postoje k sdělovanému obsahu 
- odstranění jazykových chyb a nedostatků 
z textu 
- členění textu 
 
 
 

 
 
OSV – napomáhá 
k zvládání vlastního 
chování 
OSV – podporuje 
dovednosti a přináší 
vědomosti týkající se 
duševní hygieny 
 
 
 
 
OSV – pomáhá k utváření 
pozitivního 
(nezraňujícího) postoje 
k sobě samému a druhým 
 
 
 

 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- seznámí se s autory fejetonů, vyhledá 
fejeton v tisku, napíše krátký fejeton na 
zadané téma 
 
- vytvoří proslov určený k jistému účelu, 
přednese jej a dodržuje pravidla veřejné 
promluvy 
- přednese proslov 
 
 
- na základě svých zkušeností a zážitků 
napíše reportáž 
- zdokonalí svůj mluvený i psaný projev 
 
 
 
 
 
 
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 
 
 
 
 

 
Vlastní tvořivé psaní 
- fejeton 
 
- proslov 
 
 
 
 
 
- reportáž 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mluvený projev 
- komunikační žánry: diskuse 
 
 
 
 
 

 
MeV – učí využívat 
potenciál médií jako 
zdroje informací, kvalitní 
zábavy a naplnění 
volného času 
 
 
 
VDO – vede 
k otevřenému, aktivnímu, 
zainteresovanému postoji 
v životě 
OSV – formuje studijní 
dovednosti 
OSV – rozvíjí základní 
dovednosti dobré 
komunikace a k tomu 
příslušné vědomosti 
 
  
Vo, Vz 
OSV- rozvíjí základní 
dovednosti dobré 
komunikace a k tomu 
příslušné vědomosti        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
 
 
- vyjmenuje základní funkční styly 
- rozpozná, jakým stylem je text napsán 
- využije znalostí o funkčních stylech při 
vlastním psaní  
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu a k tvořivé práci s textem nebo i 
k vlastnímu tvořivému psaní na základě 
svých dispozic a osobních zájmů 

- analyzuje předložený text a zařadí ho 
k danému funkčnímu stylu 

- dovede své znalosti o funkčních stylech 

tvůrčím způsobem použít 
 
 
- na základě znalostí z předchozích ročníků 
napíše vypravování, popis, charakteristiku, 
úvahu 
- uvádí typické znaky těchto slohových 
postupů 
 

 
 
 
 
 
 
Funkční styly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakování a zdokonalení slohových útvarů 
probraných na 2. stupni: 
- vypravování 
- popis 
- charakteristika 
- úvaha 

VDO – rozvíjí a podporuje 
schopnost zaujetí 
vlastního stanoviska 
v pluralitě názorů 
VDO – vede k uvažování o 

problémech v širších 
souvislostech a ke 
kritickému myšlení 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura – Literární výchova 

Ročník    : 9. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše 
popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 
- odliší řeč vypravěče a řeč postav 
- vybere z nabídky A-D hlavní myšlenku 
předloženého úryvku 

- správně určí básnické prostředky ozvláštňující 
literární dílo (jednoduché příklady personifikace, 
metafory, metonymie) 

- doplní do básně slovo ve správném rýmu podle 
rytmu a smyslu textu 
 
 
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu 
v literárním, dramatickém i filmovém zpracování 
- převede úryvek literárního díla do podoby 
divadelního scénáře 
- porovná film a jeho literární předlohu a popíše 
základní shody a rozdíly v obsahu obou 
uměleckých děl 
- uvede příklady děl a autorů tvořících v této době 
 
 

Způsoby interpretace literárních a jiných 
děl 
- reprodukce přečteného textu, struktura a 
jazyk literárního díla, smysl 
- rozbor literárních textů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literární druhy a žánry 
- žánry lyrické, epické, dramatické 
v proměnách času 
- literární směry přelomu 19. a 20. století 
- literatura meziválečná 
- literatura poválečná  - poezie 
                                    - próza 
                                    - drama 

 
OSV – vede k porozumění 
sobě samému a druhým 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
MuV – pomáhá uvědomit 
si neslučitelnost rasové 
(náboženské či jiné) 
intolerance s principy 
života v demokratické 
společnosti 

 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- vyjmenuje osobnosti spjaté s Valašskem, uvede 
příklady jejich díla 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty 
- rozhodne o výchozím textu, zda patří 
k hodnotné, či spíše ke konzumní literatuře 
 
 
 na základě literárních ukázek se pokusí o vlastní 
tvůrčí činnost 
- rozpozná základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora  
- vybere z ukázek A–E takovou, která svým 
obsahem odpovídá názvům uvedených knih 
Přiřadí k sobě název knihy a k ní příslušející 
ukázku 
- seřadí úryvky z literárních děl v pořadí, ve 
kterém vznikly 
 
 
- uvede příklady publicistického žánru, vyjmenuje 
příklady literárních nakladatelství a časopisů 

 
- regionální literatura                 
 
- literatura hodnotná a konzumní 
       
 
 
 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem - 
vlastní literární tvorba 
 
- určení autora literární ukázky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základy literární teorie a historie 
- publicistické žánry 
- knižní nakladatelství a časopis 

 
 
VDO – rozvíjí a podporuje 
komunikativní, 
formulační argumentační, 
dialogické a prezentační 
schopnosti a dovednosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MeV – učí využívat 
potenciál médií jako 
zdroje informací, kvalitní 
zábavy i naplnění volného 
času 

EtV 
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Jazyk  a jazyková komunikace 

 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 
Charakteristika anglického jazyka pro první stupeň 
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským  
jazykem. Poskytují živý jazykový základ  a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Na 1.stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytvoření pozitivního vztahu  k tomuto předmětu. 
Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a na jednoduchou gramatiku. 
Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě 
jsou využívány říkanky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 
Anglický jazyk proniká i do každodenního života dětí. Pravidelně se s ní setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární 
hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 
Výuka bude probíhat již od 1.ročníku / hodina týdně v 1. a 2. ročníku / hravou formou. Bude vedena  prostřednictvím jednoduchých říkadel a 
písniček, založena na odposlechu a opakování. 
Učebnice a pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, od 3. do 5. ročníku. Učebnice obsahuje řadu 
textů z různých oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v několika zemích všech světadílů. 
Cizojazyčné vzdělávání na 1.stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského  referenčního rámce pro jazyky. 
 

 

Charakteristika anglického jazyka pro druhý stupeň 

Žáci na druhém stupni základní školy musí dál rozvíjet schopnost číst s porozuměním textu. Samozřejmě, že porozumění musí být přiměřené 
(jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení a odpovídat úrovni osvojených znalostí. Osvojení anglického jazyka přispívá ke 
zvýšení mobility jednotlivců v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 
V rámci hodin anglického jazyka se žáci seznámí s kulturou zemí příslušných jazykových oblastí, naučí se  vyhledávat nejdůležitější informace o 
zemích studovaného jazyka a pracovat s nimi. Žáci by si měli vyjasnit vzájemné vztahy mezi zeměmi a uvědomit si toleranci k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů. 
Cizojazyčné vzdělávání na 1.stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského  referenčního rámce pro jazyky. 
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Obsahové vymezení předmětu 
 Vzdělávací obsah předmětu cizí jazyk je jak na prvním, tak i na druhém stupni zaměřen na receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti, které jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. 
 

Časové a organizační vymezení 
Minimální časová dotace je dle RVP pro cizí jazyk – I. stupeň- 9hodin.Výuka probíhá většinou ve třídách nebo v odborné učebně výpočetní 

techniky, kde pracují s výukovými programy. Využívají také vhodný obrazový materiál. Důraz je kladen na komunikační schopnost žáků, čemuž je 

podřízena i veškerá výuka gramatiky. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí 

1. Kompetence k učení 
-hledá a třídí informace a  jejich využívá je v praktickém životě 
-užívá termínů, uvedení věcí do souvislostí 
-vybírá a využití způsobů, metod a strategii 
-porovnává a kriticky posuzuje získané výsledky 
-vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
-používá správné terminologie 
-zapojuje se do olympiád 
-vytváří si komplexnější pohled na kulturní jevy 
 
2. Kompetence k řešení problému 
-hledá informace vhodné k řešení problémů 
-využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 
-sleduje vlastní pokrok  při zdolávání problémů 
- zapojuje kritické myšlení, rozhoduje se , obhajuje, zodpovídá 
-využívá vlastní úsudek a zkušenosti 
 
3. Kompetence komunikativní 
-využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů 
-využívá informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci 
-rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 
-aktivně naslouchá, vhodně  na  ně reaguje,  navozuje dobré mezilidské vztahy 
-zapojuje  se do diskuse 
-formuluje  a vyjadřuje své myšlenky a názory 
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-souvisle, kultivovaně  se vyjadřuje  v písemném i ústním projevu 
 
4. Kompetence sociální a personální 
-spolupracuje  ve skupině, upevňuje mezilidské vztahy 
-uplatňuje zodpovědnosti a tvůrčí přístup 
-diskutuje 
-sebehodnotí se 
-přijímá pochvaly a kritiky 
 
5. Kompetence občanské 
-vede  se a je veden k zodpovědnosti 
- prohlubuje pracovitost a vytrvalost 
-respektuje názor druhých 
-formuluje volní a charakterové rysy 
 
6. Kompetence pracovní 
-vede žáky k odvádění práce v co nejlepší kvalitě zadáváním samostatných  prací 
-volí úkoly, které jsou použitelné v běžném životě 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk 

Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
- opakuje  foneticky správně slova a slovní 
spojení 
-buduje  si základy  slovní zásoby 
- rozumí jednoduchým pokynům učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, reaguje na ně verbálně a 
neverbálně 
 
 
 
-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu  
a s pečlivou výslovností 

 
Pozdravy, představování 
 
Jednoduché povely 
Čísla od 1 do 5 
Základní barvy 
Domácí zvířata 
 
Písničky a říkanky 
 

 
MuV - multikulturalita 
OSV- sociální rozvoj, 
komunikace 
 
Vv – Omalovánky, 
kreslení 
 
EV 

 
Ústní kurz -  
výuka vedena 
prostřednictvím 
jednoduchých říkadel 
a písniček, založena 
na odposlechu a 
opakování 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk 

Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy 
Poznámky 

- rozpozná hlavní postavy učebnice Happy 
House 
- zopakuje pozdravy 
- pracuje dle instrukcí učitele 
-naučí se říkat hlásky anglické abecedy 
-naučí se rozpoznat psanou podobu jmen 
hlavních postav 
-zapojí se do zpěvu písničky a rytmické říkanky 
-účastní se her a dalších činností 
 
-rozpozná, napíše a přečte šest názvů zvířat 
-sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí jim 
-přidá se ke zpěvu dvou písniček 
-použije spojení I can…,I can’t…Can you…? 
- účastní se her a dalších činností 
  
-pozná, přečte a napíše názvy šesti věcí ze třídy 
a názvy šesti barev 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- přidá se ke zpěvu dvou písniček 
-rozumí přivlastňovacím zájmenům my,  your  a 
používá je 
- používá spojení barva +podst. jméno ve 
správném spojení 
-používá přídavná jména loud, quiet, fast, slow 
k popisu hudby 

 
Pozdravy, představování 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safari v herně 
 
 
 
 
 
Škola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MuV - multikulturalita 
OSV- sociální rozvoj, 
komunikace  v různých 
situacích 
 
Vv - kresba a popis 
postavy 
 
Výchova k myšlení 
v evropských a globálních 
souvislostech 

 
 Ústní kurz -  
výuka vedena 
prostřednictvím 
jednoduchých říkadel 
a písniček, založena 
na odposlechu , 
opakování a motivaci. 
 
Seznamování 
grafickou podobou 
základních slovíček. 
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- účastní se her a dalších činností 
 
- pozná, přečte a napíše slova pro šest druhů 
jídla a šest nápojů 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- připojí se k písničce a říkance 
-mluví o tom, co má a nemá rádo…I like…I don’t 
like…Do you like?... 
-jednoduše mluví o původu různých potravin 
- účastní se her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice 
 
-poučí se o tom, jak vypadá dětský pokoj 
anglického dítěte 
- naučí se novou slovní zásobu z tématu hračky 
- hovoří o svých hračkách 
 
- pozná, přečte a napíše názvy šesti částí 
obličeje a čtyř barev vlasů 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- připojí se ke zpěvu písničky a rytmické říkanky 
-použitím vazby I’ve got…popíše vzhled 
- účastní se her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice 
 
- pozná, přečte a napíše názvy šest slov pro části 
domu 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- připojí se k písničce a říkance 
-ptá se a odpovídá pomocí otázek typu Is it a…? 
Is it in the …? 

 
 
Mám hlad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V mém domě 
 
 
 
 
Šťastné tváře 
 
 
 
 
 
 
 
 
Můj dům 
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-hovoří o místech za použití výrazů upstairs, 
downstairs, on the left/right… 
-účastní se her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice 
 
-poučí se o tom, co se nachází v anglické 
zahradě 
-naučí se názvy běžného hmyzu 
-hovoří o tom, který hmyz se mu líbí a nelíbí 
 
-pozná, přečte a napíše slova označující šest 
 částí oblečení 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- připojí se k písničce a říkance 
- Mluví o oblečení a přitom používá vazby I’m 
wearing….Are you wearing…?What are you 
wearing? 
-popíše počasí  příslovci sunny, rainy, windy, 
snowy 
- účastní se her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice 
 
- pozná, přečte a napíše slova označující šest 
hraček ke hře venku 
- sleduje dva jednoduché příběhy a porozumí 
jim 
- připojí se ke dvěma písničkám 
-tvoří jednoduché věty za použití  přítomného 
času průběhového, např. I am playing with a 
ball 
- účastní se her a cvičení pro celou třídu i pro 
dvojice 
 

 
 
 
 
 
V mé zahradě 
 
 
 
 
Léto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrajeme si 
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-mluví o tom, jak se v Británii slaví Bonfire Night 
 
 
-naučí se nové názvy zimního oblečení 
-vyrobí výzdobu v podobě ohňostroje 
 
-mluví o tom, jak se v britských školách slaví 
Vánoce 
-vyrobí vánoční přání 
-seznámí se s příběhem o Vánocích v Happy 
Housu 
 
 
 
 
 

Bonfire Night 
 
 
 
 
 
Vánoce ve škole 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk 

Ročník    : 3. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- ovládá anglickou abecedu 
- speluje 
- správně převádí grafickou podobu na mluvenou 
- pochopí obsah pomalé jednoduché konverzace dvou osob, reprodukuje ji 
-sestaví jednoduchou větu a dodrží správný slovosled 
-rozumí obsahu  jednoduchého krátkého   psaného  textu , pokud má k 
dispozici vizuální oporu 
- rozvíjí si slovní zásobu, píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 
předlohy 
- slovesný tvar umím - neumím hrát 
- používá abecední slovník učebnice (pokud je) 
-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu  
a s pečlivou výslovností  
-rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu 
-zapojí se do jednoduchých rozhovorů  
-sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného,  
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
- zopakuje  a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal 
- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy 
 

 
Abeceda 
Slovosled 
Stavba věty jednoduché, 
oznamovací, rozkazovací, 
tázací 
Zájmena osobní a ukazovací 
 
To be , to have / zápor i 
otázka / 
Stažené i plné  slovesné 
tvary 
Popis osob, věcí – přídavná 
jména 
Zápor ve větě 
Množné číslo podstatných 
jmen 
Domov 
Škola 
Hudební nástroje 
Slovník 

 
MuV - multikulturalita 
OSV- sociální rozvoj, 
komunikace 
 
Vv - kresba a popis postavy 
 
EtV - iniciativa – ve vztahu k 
jiným, hledání možnosti jak 
vycházet s žáky ve třídě, mezi 
vrstevníky, iniciativa nepřijatá 
jinými, zpracování neúspěchu 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk 

Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 
 
- počítá do 100, určí celé hodiny, udá svůj věk 
- pojmenuje základní geometrické tvary 
- užívá slovesný tvar vidím 
- pojmenuje svou národnost 
- vyjmenuje hračky, věci a   vysvětlí jejich polohu 
předložkami v, na  
- vyjádří pocit libosti a nelibosti, užívá slovesný tvar 
chci 
- formuluje pocity 
- vyjmenuje části lidského těla, určí výšku postavy 
- popíše  podrobněji  části oblečení 
-  čte foneticky správně  krátké texty obsahující 
převážně známou slovní zásobu 
 
 
 
 

 
Užívání členů the, a, an 
Stavba věty jednoduché, 
oznamovací, rozkazovací, tázací 
Přivlastňovací pád 
Základní seznámení s přítomným 
časem prostým a průběhovým 
Číslovky do 100 
Technika výslovnosti, čtení, překladu, 
psaní 
Množné číslo podstatných jmen 
Předložky at, in, on, under, near 
Geometrické tvary 
 

 
MuV- sociální prostředí, 
lidské vztahy, formy 
společenského styku 
 
OSV- poznávání lidí, 
mezilidská komunikace,  
vlastnosti lidí a jejich 
názory 
 
Př- části těla, zvířata 
Čj- básně, říkadla, 
pohádky 
    

 
Krátké dialogy -  
představování, 
telefonování 
 
 
Popis lidské postavy 
 
 
 
Brainstorming 
 
Tvorba příběhů, 
pohádek, esejí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
     Poznámky 

 
- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
- čte nahlas foneticky správně jednoduché texty se 
známou slovní zásobou 
- rozumí smyslu obrazových a poslechových materiálů 
-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- prezentuje jednoduché básničky a písničky 
- používá dvojjazyčný slovník  
-reprodukuje a obměňuje pamětně osvojené 
mikrodialogy 
-formuluje jednoduché otázky a odpovídá na ně  
-odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojených témat a podobné otázky pokládá 
-rozumí  jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu  
a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
-sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného,  
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat  
-vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje  
k osvojovaným tématům  
- rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojených 
témat, zejména pokud  má k dispozici vizuální oporu 
-vyplní osobní údaje do formuláře  

  
HV – anglické písně, 
básně, příběhy, pohádky   
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět : Anglický jazyk 

Ročník    : 5. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- představí  se a představí druhé, poděkuje 

- používá základní slovní zásobu  na dané  téma 

- vyjádří souhlas a nesouhlas 

- čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché  

texty 

- orientuje se v obsahu jednoduchého textu 

- vyhledává odpovědi na otázky, potřebnou informaci, 

vytvoří odpověď na otázku 

- navazuje kontakt s konkrétní osobou 

- vyžádá jednoduchou informaci 

- rozumí jednoduché konverzaci dvou osob 

- vyhledává v  dvojjazyčném slovníku 

- sestaví jednoduché písemné sdělení, krátký text, 

vyplní údaje do formuláře 

- reprodukuje ústně i písemně obsah jednoduchého textu 

a konverzace 

-odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojených témat a podobné otázky pokládá 

-rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu  

a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy,  

volného času a dalších osvojovaných témat a podobné  

Přítomný čas prostý a průběhový, 

kladné oznamovací věty, otázky, 

odpovědi, tvoření záporů 

Slovesa  to want 

 

 

Modální sloveso can 

Roční období, měsíce, dny v týdnu, 

datum 

 

 

Řadové číslovky 

Předložky on,at, in, of, near, under, 

into 

 out of 

 

 

Pořádek slov ve větě 

 

OSV- poznávání lidí, 

komunikace 

MuV – lidské vztahy 

 

 

M – číslovky 

Vl – naše rodina, škola, 

město 

 

Skupinová práce 

 

 

 

 

 

Projekt 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
     Poznámky 

 

otázky pokládá  

 

-rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k 

dispozici 

vizuální  oporu  

-rozumí jednoduchým krátkým textům z 

běžného života, zejména pokud má k 

dispozici vizuální oporu  

-napíše krátký text s použitím jednoduchých 

vět a slovních spojení o sobě,  

rodině, činnostech a událostech z oblasti 

svých zájmů a každodenního života  
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Jazyk  a jazyková komunikace 
 
7.1.4. Vyučovací předmět: Anglický jazyk – II. stupeň 
 
 

Charakteristika anglického jazyka pro druhý stupeň 

Žáci na druhém stupni základní školy musí dál rozvíjet schopnost číst s porozuměním textu. Samozřejmě, že porozumění musí být přiměřené 
(jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení a odpovídat úrovni osvojených znalostí. Osvojení anglického jazyka přispívá ke 
zvýšení mobility jednotlivců v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 
V rámci hodin anglického jazyka se žáci seznámí s kulturou zemí příslušných jazykových oblastí, naučí se  vyhledávat nejdůležitější informace o 
zemích studovaného jazyka a pracovat s nimi. Žáci by si měli vyjasnit vzájemné vztahy mezi zeměmi a uvědomit si toleranci k odlišným kulturním 
hodnotám jiných národů. 
 
 

Obsahové vymezení předmětu 
 Vzdělávací obsah předmětu cizí jazyk je jak na prvním, tak i na druhém stupni zaměřen na receptivní, produktivní a interaktivní řečové 
dovednosti, které jsou zapracovány do tematických celků v jednotlivých ročnících. 
 

Časové a organizační vymezení 
Minimální časová dotace je dle RVP pro cizí jazyk – I. stupeň- 9hodin.Výuka probíhá většinou ve třídách nebo v odborné učebně výpočetní 
techniky, kde pracují s výukovými programy. Využívají také vhodný obrazový materiál. Důraz je kladen na komunikační schopnost žáků, čemuž je 
podřízena i veškerá výuka gramatiky. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí 
1. Kompetence k učení 

-hledá a třídí informace a  jejich využívá je v praktickém životě 
-užívá termínů, uvedení věcí do souvislostí 
-vybírá a využití způsobů, metod a strategii 
-porovnává a kriticky posuzuje získané výsledky 
-vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
-používá správné terminologie 
-zapojuje se do olympiád 
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-vytváří si komplexnější pohled na kulturní jevy 
 
2. Kompetence k řešení problému 
-hledá informace vhodné k řešení problémů 
-využívá získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení problémů 
-sleduje vlastní pokrok  při zdolávání problémů 
- zapojuje kritické myšlení, rozhoduje se , obhajuje, zodpovídá 
-využívá vlastní úsudek a zkušenosti 
 
3. Kompetence komunikativní 
-využívá získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů 
-využívá informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci 
-rozumí různým typům textů, obrazových materiálů, gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 
-aktivně naslouchá, vhodně  na  ně reaguje,  navozuje dobré mezilidské vztahy 
-zapojuje  se do diskuse 
-formuluje  a vyjadřuje své myšlenky a názory 
-souvisle, kultivovaně  se vyjadřuje  v písemném i ústním projevu 
 
4. Kompetence sociální a personální 
-spolupracuje  ve skupině, upevňuje mezilidské vztahy 
-uplatňuje zodpovědnosti a tvůrčí přístup 
-diskutuje 
-sebehodnotí se 
-přijímá pochvaly a kritiky 
 
5. Kompetence občanské 
-vede  se a je veden k zodpovědnosti 
- prohlubuje pracovitost a vytrvalost 
-respektuje názor druhých 
-formuluje volní a charakterové rysy 
 
6. Kompetence pracovní 
-vede žáky k odvádění práce v co nejlepší kvalitě zadáváním samostatných prací 
-volí úkoly, které jsou použitelné v běžném životě 
 



95 

 

 
 

Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Anglický jazyk 
Ročník    : 6.  ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- rozumí přiměřeným projevům přímým i 
reprodukovaným 
- rozumí obsahu krátkých jednoduchých textů a 
s využitím vizuální opory obsahu jednoduchých 
neadaptovaných textů 
- vystihne hlavní smysl jednoduchého sdělení 
- rozumí pokynům učitele, reaguje na ně 
- čte nahlas a přiměřeně foneticky správně  
jednoduché texty 
-rozumí informacím v jednoduchém poslechu, jsou-li 
pronášeny zřetelně a pomalu 
-rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace v osvojených tématech 
-v jednoduchých textech rozumí významu klíčových 
slov 
-rozumí důležitým informacím v krátkých a 
jednoduchých nahrávkách 
-rozumí zřetelně vyslovovanému vyprávění a 
konverzaci o běžných tématech 
- reaguje na jednoduché písemné sdělení 
-rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace 

 

 
Přítomný čas prostý a 
průběhový 
 
Rozkazovací způsob 
Množné číslo podstatných 
jmen, některé nepravidelné 
tvary 
Ukazovací zájmena 
v jednotném a množném čísle 
 
 
Základní společenské obraty a 
fráze 
 
 
Přivlastňovací pád 
Vyjádření přání a potřeb 
Určování hodin a času 
 

 
OS – mezilidské vztahy 
VDO – společnost, stát, 
demokracie 
VMEGS – Evropa a svět nás 
zajímají 
MKV – kulturní diferenciace 
MDV – tvorba 
multimediálního sdělení 
MeV – práce v realizačním 
týmu 
 
Čj – použitelnost časů, 
množné číslo podstatných 
jmen 
Rv – mezilidské 
vztahy(rodina, škola) 
Vv – kresba postavy 
EtV- otevřená komunikace 

 
Projekt- Já a moje 
rodina 

- Moje škola 
-  

Mé schopnosti a 
společnost 
 
 
 
Media a volný čas 
 
 
 
Hry a soutěže 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 

-písemně shrne hlavní myšlenky 
jednoduchého a krátkého textu nebo 
konverzace 
-v jednoduchých textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
- orientuje se v obsahu jednoduchého 
testu, vyhledává odpovědi na otázky 
- recituje říkanky a básničky 
- formuluje jednoduché otázky, odpovídá 
na ně  
 
- má základní poznatky o zemích dané 
jazykové oblasti 
komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých 

 
 
 
 

Sloveso must  
Psaní pohlednice 
Seznámení s peněžní měnou Velké Británie 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Anglický jazyk 
Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- komunikuje otevřeně, pravdivě, s 
porozuměním pro potřeby druhých 
- rozumí obsahu krátkých jednoduchých 
textů a s využitím vizuální opory obsahu 
jednoduchých neadaptovaných textů 
-rozumí zřetelně vyslovovanému vyprávění a 
konverzaci o běžných tématech 
-v jednoduchých textech rozumí významu 
klíčových slov 
- orientuje se v monologu či dialogu s malým 
počtem neznámých výrazů, jejich význam 
dokáže odhadnout 
- vystihne hlavní smysl sdělení, včetně 
důležitých detailů 
-zeptá se na základní informace a adekvátně  
reaguje v běžných formálních i neformálních 
situacích 
-písemně reaguje na krátké sdělení 
obsahující otázky  
-v jednoduchých textech vyhledá známé 
výrazy, fráze a odpovědi na otázky 
-vyžádá písemně informaci/informace 
týkající se známých témat 
-písemně sestaví zdvořilou žádost 

 

Minulý čas prostý, tvoření minulého času u 
pravidelných sloves, seznámení s některými 
tvary nepravidelných sloves 
Vyjádření budoucnosti pomocí vazby be going 
to 
Přídavná jména, porovnávání, stupňování 
Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná 
Přídavná jména some, any 
Vyjádření množství 
Modální slovesa 
 
 
 
Žádání a poskytování osobních informací 
 
 
 
 
Psaní krátkých stručných dopisů 
 
Popis města a instrukce k určení směru 
Popsání denní rutiny, zvyků a životních stylů 
Popis lidí, charakteristika, oblečení 

EtV – otevřená komunikace, 
aktivní naslouchání 
OSV – kooperace a kompetice 
MeV – tvorba mediálního 
sdělení 
MVEGS – Evropa a svět MuV – 
mezilidské vztahy a kulturní 
diference 
VDO – občan, společnost, stát 
EV- základní podmínky života 
MeV – práce v realizačním 
týmu 
EtV – rozvoj sebevědomí, 
selfmanagment, řešení 
konfliktu  
Čj – druhy slov 
Z – anglicky mluvící země 
Hv – koledy 
D – historie Anglie 

 
Projekt – Naše 
město 

- Volný čas 
Zdravý způsob života 
 
 
 
Hry v rolích 
 
 
 
 
 
 
Hry, soutěže 
Iniciativa a tvořivost 
– ochota ke 
spolupráci 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 

-rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech, které se týkají osvojených 
tematických okruhů 
-na základě výchozího textu napíše několik vět o 
sobě 
-písemně shrne hlavní myšlenky jednoduchého a 
krátkého textu nebo konverzace 
 
- rozumí přiměřeně obtížným souvislým sdělením i 
konverzaci dvou a více osob 
-rozumí informacím v jednoduchém poslechu, jsou-
li pronášeny zřetelně a pomalu 
-rozumí obsahu jednoduché zřetelně vyslovované 
promluvy či konverzace daných témat 
-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších tématech 
- vyhledá zákl. informace  
-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- využívá slovník 
- tvořivě se účastní rozhovoru dvou a více osob 
- vhodně reaguje v nejběžnějších řečových 
situacích 
- vyjádří jednoduše svůj názor 
- přednese krátkou zprávu či sdělení 
- napíše krátký osobní dopis 
- má základní poznatky o anglicky mluvených 
zemích 
- reprodukuje obsah textů 
- domluví se v běžných denních situacích 

 
 
 
 
 
 
Řadové číslovky 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Anglický jazyk 
Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- rozumí obsahu promluvy, chápe  obsah sdělení 
- vystihne hlavní smysl sdělení 
- orientuje se v monologu či dialogu s malým 
počtem neznámých výrazů, jejich význam dokáže 
odhadnout 
- je schopen domluvit si setkání, společný 
program, nakupovat zboží, jízdenky, vstupenky 
apod. 
- užívá jednoduché obraty, vyjadřující svolení, 
odmítnutí, radost, politování, prosbu… 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času, apod. 
- vyplní  základní údaje o sobě v dotazníku, 
formuláři 
-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojených tématech 
- má všeobecný rozhled, který přispívá 
k formování vzájemného porozumění mezi 
zeměmi 
- zná základní reálie anglicky mluvených zemí 
-komunikuje otevřeně, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci 
- analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 
Přítomný, minulý prostý a průběhový čas 
Vyjádření budoucnosti 
Nepravidelná slovesa 
Předpřítomný čas 
Příčestí trpné pravidelných sloves a 
některých nepravidelných sloves 
Stupňování přídavných jmen, tvoření 
příslovcí 
Předložky místa a času 
Popis osoby, místa, času, předmětu, 
situace 
Modální slovesa 

 
EV – lidské aktivity 
VDO – formy participace 
OV – kooperace a 
kompetice 
MVEGS – Evropa a svět 
MKV – multikulturalita, 
etnický původ 
MeV – práce v realizačním 
týmu 
EtV – asertivní chování – 
přijatelný kompromis, 
řešení konfliktu, fair play 
Čj - slovní druhy, dopis 
Ov a Rv – národnosti, 
etnika, různé kultury 
Z – reálie některých angl. 
mluvených zemí 
D – historie Anglie, Kanady 
Vv, Hv 
EtV – otevřená 
komunikace, aktivní 
naslouchání 

 
Projekty – Česká 
republika 

- Londýn 
- Kanada 

 
 
 
 
 
Hry a soutěže – 
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Anglický jazyk 
Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci 
- rozumí souvislým projevům učitele 
- rozumí monologickým i dialogickým projevům rodilých 
mluvčích, pronášeném v přirozeném tempu a obsahující 
několik neznámých výrazů snadno odhadnutelných z 
kontextu 
- formuluje otázky a odpovídá na ně 
- pohotově, přirozeně a jazykově správně reaguje 
v dialogických situacích každodenního života  
- samostatně vede jednoduchý dialog 
- reprodukuje vyslechnutý nebo přečtený text 
- vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, 
místa a věci ze svého každodenního života 
- používá slovníky 
- napíše stručný životopis 
- reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- vyhledá požadované informace v každodenních 
autentických materiálech 
- orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, 
společenskopolitických, kulturních a historických 
reáliích 
-reaguje na jednoduché písemné sdělení 
-analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 
Minulý, přítomný čas prostý, 
průběhový 
Vyjádření budoucnosti 
Předpřítomný čas 
Stavová slovesa 
Tázací dovětky 
Nepřímá řeč 
Modální slovesa 
Příkazy a žádosti 
Vedení telefonického rozhovoru 
Udávání směru 
Příslovce času 
Významné osobnosti z oblasti vědy, 
umění, historie, politiky, sportu 

 
EV – vztah člověka a 
prostředí 
VDO – principy 
demokracie 
OV – kooperace a 
kompetice 
MVEGS – Evropané 
MKV – princip sociálního 
smíru a solidarity 
MeV – práce 
v realizačním týmu 
EtV – asertivní chování, 
řešení konfliktu, fair play, 
rozvoj sebevědomí, 
selfmanagment 
 
Mezipředmětové vztahy: 
D, Z, Čj, Př, Vz,Vo 
EtV –otevřená 
komunikace, aktivní 
naslouchání  

 
Projekty – Evropský 
den jazyků 

- Moje budoucí 
povolání 

 
Mé schopnosti a 
společnost, zdravý 
způsob života,média 
a volný čas 
 
 
 
 
Hry a soutěže – 
dodržování pravidel 
hry, zdravá 
soutěživost 
 
 
 
Hry v rolích 
Modelové dialogy 
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7.2. Charakteristika vzdělávací oblasti :   Matematika a její aplikace  
 
7.2.1. Vyučovací předmět:     Matematika – I. stupeň 
 
Charakteristika předmětu 
Matematika je založena hlavně na aktivních činnostech, které posilují abstraktní matematickou představivost .Žáci získávají dovednosti řešit 
praktické úlohy denní potřeby ,rozpoznat důsledky a příčiny, z nich odvodit nové zkušenosti. .Matematika  také rozvíjí pozornost, vytrvalost, 
trpělivost ,schopnost vytvářet a řešit různé situace Žáci se učí být zodpovědní za svou práci, provádět sebekontrolu, srovnání a hodnocení. 
Zároveň se učí vytvářet kritéria hodnocení. Vyhledávají informace, pracují s daty a ověřují si pravdivost svých tvrzení. 
     Cílem je chápat základní operace s čísly i proměnnými, zautomatizovat představy velikosti čísel, postavení na číselné ose, znázorňovat 
geometrické útvary, odhadovat a měřit délku, vyhledávat vhodná řešení slovních úloh a optimálně je řešit-provádějí rozbor, plánují řešení, 
odhadují výsledky a stručně a věcně argumentují pomocí matematických pojmů a symbolů. Pracují na základě zkušeností a pokusů. Využívají 
matematické poznatky v praktickém životě. 
    K výuce jsou voleny vhodné způsoby, metody a strategie řešení úloh, organizování  postupů, efektivní výběr informací, experimentování a 
ochota k různým způsobům řešení. 

 
 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy:  
-číslo a početní operace 
-závislosti a vztahy a práce s daty 
-nestandardní aplikační úlohy a problémy 
-geometrie v rovině a prostoru 

 

 
Časové a organizační vymezení 
Minimální časová dotace  vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na I. stupni je dle RVP 22 hodin. 
Je využíváno těchto forem výuky: skupinová práce, systémová výuka, týmová práce, individuální práce, práce  s výukovými programy, práce na 
internetu, pokusy. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1.Kompetence k učení 
-volí při učení vhodné způsoby a metody 
-zpracovává informace a třídí je 
-převádí své poznatky do praktického života a obráceně 
-užívá  matematické znaky a symboly 
-výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry 
-kriticky hodnotí své výsledky učení 
2.Kompetence k řešení problému 
-vyhledává a zpracovává dostupné informace 
-vybírá varianty řešení, užívá logické matematiky, 
-správně zařazuje matematické postupy 
prakticky ověřuje výsledky svých řešení 
3.Kompetence komunikativní 
-vyjadřuje  své myšlenky a názory 
- logicky je řadí 
-umí věcně diskutovat a obhajovat vlastní způsob řešení 
-využívá informační a komunikační prostředky 
-vyjadřuje se matematicky správně 
-vysvětluje své postupy 
-umí  se souvisle a kultivovaně vyjadřovat 
4.Kompetence sociální a personální 
-pracuje v týmu 
-přispívá do společné diskuse 
-dokáže přijmout pochvalu i kritiku 
5.Kompetence občanské 
-řeší úlohy spojené s pracovními a společenskými vztahy 
-účastní se projektů 
6.Kompetence pracovní  
– využívá své znalosti a dovednosti  pro svůj další rozvoj 
-dodržuje zásady chování, dohodnutá pravidla pro bezpečnost svou i svého okolí 
-bezpečně pracuje s nástroji- geometrickými potřebami 
-využívá pomůcek, grafů a obrazových materiálů  k řešení úloh 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět :         Matematika  
Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- počítá předměty v daném souboru 
- vytváří soubory s daným počtem prvků 
- zapíše a přečte číslice 0 až 20 
- užívá a zapisuje  význam první, poslední, 
větší, menší 
- užívá znaménka =,+,- 
- umí zakreslit čísla do 20 na číselné ose 
- užívá lineární  uspořádání 
- přečte, zapíše a vyřeší příklady na sčítání a 
odčítání do 20 bez přechodu desítky 
- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly do 20 
- řeší jednoduché slovní úlohy – méně, více 
 
- pojmenuje jednoduché geometrické útvary, 
pozná geometrická tělesa- krychle, kvádr, 
koule 
- geometrické útvary třídí podle tvaru, 
velikosti a barev 
- orientuje se v poloze nahoře, dole, vpravo, 
vlevo, před a za 
- používá peníze při placení v oboru 0-20 
-vytváří a řeší jednoduché slovní úlohy 
s penězi ze života 
 

 
Počítání do 20 bez přechodu přes desítku 
 
 
Číselná posloupnost 
 
 
Jednoduché slovní úlohy- modelové situace 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
 
 
 
 
 
Geometrie 
 
 
 
 
 
 
Obor čísel do 20 
-sčítání a odčítání a porovnávání cen zboží 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-manipulace s modely peněz 
 

 
Prv-propojení s praxí -
roční doby, třída, škola 
Vv-obrázky podle počtu, 
porovnávání tvarů 
Čj-rozvíjení slovní zásoby 
Prv- denní režim 
 
 
OSV-komunikace, cvičení 
 pozorování 
MKV-spolupráce mezi 
spolužáky, rozvoj 
sebehodnocení 
Pč-modelování těles, 
Vystřihovánky, orientace 
na ploše 
Prv-změny v přírodě 
v souvislosti na čase 
Tv-relaxační cvičení  

 
 
 
 
Hádanky, jednoduché 
číselné kvízy 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika  
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- zapíše a řeší příklady na sčítání a odčítání 
do 20 s přechodem přes desítku 
- přečte a zapíše  přirozená čísla do 100 
-vyznačí je na číselné ose, porovná je, řadí je 
vzestupně i sestupně žák užívá polohové 
vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru 
přirozených čísel  
- řeší příklady se závorkami 
- zapíše  jednoduché slovní úlohy, aplikuje 
na nich osvojené početní operace,  vyřeší je 
- používá přiroz. čísla při řešení reálných 
situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 
- provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 
- násobí  v oboru do 50 
-doplní údaje do připravené tabulky nebo 
diagramu 
- připraví si  pomůcky na rýsování – pravítko 
a tužka a dodržuje zásady rýsování 
- narýsuje čáru, bod, lomenou čáru,  přímku, 
úsečku dané délky 
- rozezná křivou a přímou čáru 
- porovná úsečky podle velikosti, úsečku 
měří 

Počítání do 20 s přechodem přes desítku 
 
 
Číselné řady 
 
 
 
 
Slovní úlohy 
 
 
 
 
Násobení do 50 
Tabulky a schémata 
 
Geometrie 
Zásady rýsování 
 
 
 
 
Základní rovinné útvary 
Obor čísel 0 – 100 
-sčítání , odčítání a násobení  cen zboží 

Prv-propojení s praxí 
Vv-kreslení 
Čj-rozvoj slovní zásoby- 
věta,počítání po jedné, 
představa čísla 
 
OSV-sebeorganizace 
 
OSV-rozvoj dovednosti 
pro řešení problému 
MuV-učení žáků nést 
následky svých projevů, 
kooperativa mezi 
spolužáky, rozvoj 
sebehodnocení, 
vyhledávání kladů, 
prohlubování vztahů mezi 
žáky a zároveň i učitelem 
Pč- modelování 
 
Prv-hra na obchod 
Vv-papírové bankovky 

 
 
Skupinová práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-používá peníze při nákupech 0- 100 v oboru 
-odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze 
 
 
-rozezná základní rovinné útvary (čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnice),rozezná  
geometrická tělesa – krychli, kvádr, kouli, 
válec  
- orientuje se v čase  
- mince a bankovky v hodnotě do 100Kč a 
platí s nimi 

 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-manipulace s mincemi a bankovkami ČR 
 
 
 
Mince a bankovky 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika  
Ročník    : 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- čte, zapisuje a porovnává čísla do 
1000,užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti 
-užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na 
číselné ose 
- provádí jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly 0-1000 písemně i zpaměti  
-používá peníze při placení nákupů a placení 
účtů 
-provádí předběžný odhad  výsledné ceny při 
nákupu různého zboží 
 
-zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a 
dělí v oboru malé násobilky 
-dodržuje pravidla pro pořadí operací 
v oboru přirozených čísel 
- orientuje se na číselné ose a jejích úsecích  
-provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 
porozumí textu úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) 
-řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace  
-zformuluje odpověď k získanému výsledku 
-přiřadí k zadanému jednoduchému 

 
Přirozená čísla 0-1000 
 
Početní operace v oboru 0 – 10 000 
Počítání zpaměti 
Obor čísel do 1 000 
-násobení a dělení cen zboží 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-řešení složitých slovních úloh hotovostní a 
bezhotovostní formou 
 
Orientace na číselné ose 
Slovní úlohy 
 
Praktické slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
 

 
Prv-nakupování, 
praktické sl.úlohy, věci 
kolem nás, práce v 
terénu 
MuV-vztahy mezi 
spolužáky, vzájemné 
vztahy-žáci, učitel, 
sebehodnocení 
Práce na PC 
Prv-lidé a čas, rozvrh 
hodin, režim dne 
Prv-práce s hodinami, 
měření, vážení 
OSV-poznávání lidí, 
kreativita, komunikace 
 
Vv-kreslení obrázků 
pomocí kružítka 
Tv-relaxační chvilky, 
soutěživé hry s čísly, 
porovnávání velikostí 

 
 
 
 
Výuka v terénu 
Frontální a 
skupinová práce 
 
 
 
Škola v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

matematickému vyjádření smysluplnou 
slovní úlohu (situaci ze života) 
-tvoří slovní úlohu k matematickému 
vyjádření 
- vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a 
vztahy  
- volí vhodné postupy pro řešení úlohy 
-vyhodnotí výsledek úlohy  
- zaokrouhluje přirozená čísla a provádí 
odhady, kontroly 
-orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 
- popíše jednoduché závislosti z praktického 
života 
-doplní tabulky, schémata, posloupnost čísel 
-vytvoří na základě jednoduchého textu 
tabulku, sloupcový diagram  
-vyhledá v tabulce nebo diagramu 
požadovaná data a porozumí vztahům mezi 
nimi (nejmenší, největší hodnota apod.) 
-používá údaje z různých typů diagramů 
(sloupcový a kruhový diagram bez použití %)   
 
  

 
Odhad a kontrola 
 
Jednotky 
 
 
 
Tabulky, schémata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrie 
Základní prostorové  útvary  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- popíše jednoduché závislosti z praktického 
života 
- rozezná a popíše základní rovinné útvary a 
tělesa 
- porovná velikosti útvarů, provádí měření a 
odhad délky úsečky 
 
 
-rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, 
nachází v realitě jejich reprezentaci 
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 
 
- rozezná a pojmenuje jednoduché 
souměrné útvary v rovině  
- využívá základní pojmy a značky užívané v 
rovinné geometrii (čáry: křivá, lomená, 
přímá; bod, úsečka, polopřímka, přímka, 
průsečík, rovnoběžky, kolmice) 
- využívá k popisu rovinného útvaru počty 
vrcholů a stran 
-dodržuje zásady  rýsování 

 
Základní pojmy rovinné geometrie 
 
Úsečka 
 
 
 
 
 
Rovinné útvary 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady rýsování 
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Vzdělávací oblast       :     Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět       :       Matematika  
Ročník         :      4. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- zapíše a přečte přirozená  čísla do 10 000, 
ukáže je  na číselné ose  
- provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 
-správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných 
řádů) při sčítání, odčítání, násobení a dělení 
přirozených čísel 
-aplikuje při písemném výpočtu znalost 
přechodu mezi číselnými řády 
-využívá znalosti malé násobilky při 
písemném násobení a dělení nejvýše 
dvojciferným číslem  
-dodržuje pravidla pro pořadí operací 
v oboru přirozených čísel 
-využívá výhodného sdružování čísel při 
sčítání několika sčítanců bez závorek 
-využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a 
násobení 
-  využívá komutativnost sčítání a násobení 
při řešení úlohy a při provádění zkoušky 
výpočtu 
-  zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních 
operací v oboru přirozených čísel 
- porovnává čísla v oboru do 10 000 a řeší  

 
Přirozená čísla do 10 000 
 
 
Početní operace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikativnost 
 
 
 
Nerovnice 
Rovnice 
Početní operace 
 

 
Výuka práce na PC 
Vl- zápis dat významných 
událostí, třídění dat 
OSV-spolupráce, 
spoluúčast 
Čj- zápis čísel dle pravidel 
pravopisu 
OSV-tolerance, vzájemná 
pomoc, základní 
soc.dovednosti pro řešení  
složitých situací 
 
 
OSV- rozvoj individuálních 
dovedností pro kooperaci 
OSV-efektivní komunikace, 
dovednosti pro řešení 
problému 

 
 
 
Výuka v terénu 
Skupinová práce 
 
 
 
Práce s grafy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

příslušné nerovnice 
- řeší jednoduché rovnice 
- umí provést zápis s neznámou  
- ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru 
malé násobilky - dělí jednociferným 
dělitelem 
- písemně násobí jednociferným a 
dvojciferným činitelem 
- orientuje se na číselné ose a jejích úsecích  
 
- vypočítá základní početní operace velkých 
čísel na kalkulátoru, provádí  odhad a 
kontrolu výsledků  
-provádí a zapisuje jednoduchá pozorování 
(měření teploty, průjezd aut za daný časový 
limit apod.) 
-vybírá a porovnává ze zadání úlohy data 
podle daného kritéria 
-posuzuje reálnost vyhledaných údajů 
 
- řeší a tvoří slovní úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru 
přirozených čísel 
-využívá asociativnost sčítání a násobení při 
řešení úloh s užitím závorek 
- vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a 
vztahy  
- volí vhodné postupy pro řešení úlohy 
-vyhodnotí výsledek úlohy 
-porozumí textu úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) 
 

 
 
 
 
Orientace na číselné ose 
 
Práce s kalkulátorem – odhad a kontrola 
  
 
Zpracování údajů 
Práce s tabulkami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovní úlohy 
 
Praktické slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vko, Inf 

 
 
 
 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
Orientace na plánku 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-používá peníze při nákupech a rozpočtu domácnosti 
-přečte a doplní peněžní údaje v tabulce a diagramu 
-rozvíjí logické myšlení 
-realizuje chtěné výdaje 
-ví, jak spořit 
-vysvětlí funkci banky 
-přiřadí úloze správné matematické vyjádření 
s využitím osvojených početních 
operací  
-zformuluje odpověď k získanému výsledku 
-přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému 
vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života) 
-tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření  
- provádí hodnocení, stanovuje kritéria hodnocení 
- výsledek znázorní graficky  
- využívá vhodné terminologie a symboliky 
-modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 
zlomku 
- vyjmenuje jednotky délky, hmotnosti, objemu a 
času, převádí je 
- vyhledá dvojice kolmic a rovnoběžek v rovině  
-načrtne kolmici a rovnoběžku ve čtvercové síti 
-narýsuje k zadané přímce rovnoběžku a kolmici 
vedoucí daným bodem pomocí trojúhelníku s ryskou 
- pracuje s kružítkem 
-  vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života  
 

-způsoby placení 
-příjmy a výdaje domácnosti 
-úspory 
 
 
 
Obor čísel do 1 000 000 
-složitější početní operace s penězi, 
odhad výsledku a kontrola výpočtu 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-tabulky a diagramy 
Aplikační úlohy 
 
 
 
 
Zlomek 
 
Jednotky 
Geometrie 
Základní jednotky 
Rovnoběžky a kolmici 
 
 
 
Celek, část, zlomek 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS – Evropa a svět 
nás zajímá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skládání origami  
mozaiky 
krájení dortu, 
pizzy 
zlomkovnice 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- využívá názorných obrázků k určování 
1/2,1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku  
- vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny  -porovná zlomky se 
stejným jmenovatelem 
(poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) 
- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
-čtverec, obdelník, trojúhelník, kružnice-užívá 
jednoduché konstrukce 
- rozliší pravý a přímý úhel 
- vypočítá obvod mnohoúhelníků sečtením 
délek jeho stran 
-dodržuje zásady rýsování 
-rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru 
-s pomocí čtvercové sítě nebo měřením určí 
obvod rovinného útvaru (trojúhelníku, 
čtyřúhelníku, mnohoúhelníku) 
-porovnává obvody rovinných útvarů 
- určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného 
Obrazce a užívá základní jednotky obsahu 
-porovnává pomocí čtvercové sítě obsahy 
rovinných útvarů a  používá základní jednotky 
obsahu (cm2, m2, km2) bez vzájemného 
převádění 
- určí osu souměrnosti útvaru překládáním 
papíru 
- rýsuje přesně  

Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 
Řešení a tvorba slovních úloh k určování 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
z celku 
Čitatel, jmenovatel, zlomková čára  
 
 
 
 
 
 
 
Zásady rýsování 
 
 
Obvody rovinných útvarů 
 
 
 
 
 
 
Obsah rovinného útvaru 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět : Matematika  
Ročník    : 5. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím 
znalosti číselných řádů desítkové soustavy  
- využívá rozvinutého zápisu čísla (do 
milionů)              v desítkové soustavě  
-porovnává čísla do milionů 
-zaokrouhluje čísla do milionů s použitím 
znaku pro zaokrouhlování 
- sčítá a odčítá zpaměti a písemně do mil. 
- orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 
-správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných 
řádů) při sčítání, odčítání, násobení a dělení 
přirozených čísel 
-aplikuje při písemném výpočtu znalost 
přechodu mezi číselnými řády 
-využívá znalosti malé násobilky při 
písemném násobení a dělení nejvýše 
dvojciferným číslem 
-dodržuje pravidla pro pořadí operací 
v oboru přirozených čísel  
-využívá výhodného sdružování čísel při 
sčítání několika sčítanců bez závorek 
- dělí jedno i dvojciferným dělitelem 
- písemně násobí jedno, dvoj a trojciferným 
činitelem 
- řeší jednoduché rovnice 

Počítání do 1 000 000 
Rozvinutý zápis 
 
 
Porovnávání čísel 
 
 
 
Orientace na číselné ose 
Početní operace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovnice 

 
 
Výuka na PC 
Čj-gramaticky správné 
použití číslovek , 
v mluveném i písemném 
projevu, správný zápis 
slovních úloh 
MuV-Já žiji v Evropě, smysl 
pro spravedlnost, 
sebekritika 
Čj-čtení s porozuměním 
 
 
EV-vztah člověka k prostředí 
–lidské aktivity, problémy 
Globální problémy – 
hladovění, ..učí hodnotit 
objektivnost a závažnost 
informací týkajících se 
ekolog.  problémů 
 
VMEGS-pomáhá překonávat 
stereotypy, předsudky 

 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické úlohy-
práce v terénu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- orientuje se v jízdním řádu a v cenících 
-používá jednoduchých převodů jednotek 
času při práci s daty v jízdních řádech 
- seznamuje se s finanční problematikou, 
šetřením  
-seznamuje se se zákonitostmi přepočtu 
měn 
evropských zemí 
-provádí a zapisuje jednoduchá pozorování 
(měření teploty, průjezd aut za daný časový 
limit apod.) 
-vybírá a porovnává ze zadání úlohy data 
podle daného kritéria 
-posuzuje reálnost vyhledaných údajů 
- vypočítá základní početní operace 
s velkými čísly na kalkulátoru 
-provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 
- řeší slovní úlohy v oboru do 1 000 000 
- vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a 
vztahy  
- volí vhodné postupy pro řešení úlohy 
-vyhodnotí výsledek úlohy 
-porozumí textu úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) 
-přiřadí úloze správné matematické 
vyjádření s využitím osvojených početních 
operací  
-zformuluje odpověď k získanému výsledku 
-přiřadí k zadanému jednoduchému mat.  

Jízdní řády 
 
 
 
 
Měny 
 
Zpracování  údajů 
Práce s tabulkami 
 
 
 
 
 
Práce s kalkulátorem – Odhad a kontrola 
 
Slovní úlohy 
Praktická slovní úloha 
 
 
Slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pč-modelování 
 
OSV- vztahy mezi lidmi, žák, 
učitel, rodič 
VMEGS-Evropa a svět nás 
zajímá 
 
 
Vl-rozloha států Evropy 
 
OSV-seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
Vl-historické záznamy, 
stavby 
OSV-Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 
 
 
 
 
 
 
Práce tabulkami, 
statistikami 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci 
ze života)-tvoří slovní úlohu 
k matematickému vyjádření 
 - hodnotí, stanovuje kritéria hodnocení 
- graficky znázorní  výsledek 
- využívá vhodné terminologie a symbolik 
- převádí jednotky hmotnosti, času, objemu 
- poznává  římské číslice 
- rozlišuje  pojmy rovina, polorovina, 
trojúhelník, pravý  a přímý úhel 
- narýsuje trojúhelník nebo trojúhelník se 
třemi zadanými délkami stran 
- sestrojí  trojúhelník pravoúhlý, 
rovnostranný, rovnoramenný 
- narýsuje čtverec a obdélník s užitím 
konstrukce rovnoběžek a kolmic 
- změří  úsečku,  vypočítá obvod trojúhelníků 
a čtyřúhelníků 
- vypočítá obsah čtverce a obdélníka 
- vytvoří ve čtvercové síti osově souměrný 
útvar podle osy v lince mřížky 
- při práci dbá na přesnost a čistotu rýsování 
- porovnává vzdálenosti 
- pozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary  
- určí překládáním papíru osu souměrnosti 
útvaru 

 
 
 
Základní jednotky 
Římské číslice 
Geometrie 
 
Rýsování základních geometrických útvarů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady rýsování 
 
Osová souměrnost 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-určí průměrnou tržbu prodejny 
-vypočítá zlomkem část z původní ceny 
-čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 
-vyhledává a, sbírá a třídí data 
-vypočítá zisk obchodní společnosti 
-určí její příjmy, výdaje a splátky půjček 
-vysvětlí rizika půjček 
-vysvětlí pojem reklamace 
-sestaví si jednoduchý osobní rozpočet, 
porovná výdaje a příjmy 
-vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny 
- sčítá, odčítá a porovnává  zlomky se 
stejným jmenovatelem  v oboru kladných 
čísel (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 
desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto 
početní operace zapisuje 
-vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho 
částí vyjádřenou desetinným číslem na 
příkladech z běžného života 
-vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho 
částí vyjádřenou desetinným číslem na 
příkladech z běžného života 
-přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla 
v řádu desetin a setin na číselné ose 
porovná desetinná čísla v řádu desetin a 
setin 
-znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a 
porovná celá čísla v rozmezí – 100 až + 100 
-porozumí znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na  

 
 
Čísla a početní operace 
-aritmetický průměr tržby 
-výpočet zlomku ceny zboží 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
-diagramy, grafy, tabulky 
-závisle a nezávisle proměnná 
Aplikační úlohy 
-slovní úlohy týkající se podnikání 
 
 
 
Řešení a tvorba slovních úloh k určování celku 
z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, 
desetiny 
Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) 
 
 
Desetinné číslo 
Porovnávání desetinných čísel 
Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, 
kruhový diagram, číselná osa) 
 
Číselná osa (kladná a záporná část) 
Měření teploty, vyjádření dlužné částky 

 
 
  
 
Vklo, Inf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS –Objevujeme 
Evropu a svět (život 
Evropanů – odlišnosti při 
vážení a měření) 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

číselné ose 
nalezne reprezentaci záporných čísel 
v běžném životě 
-řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a 
algoritmech školské matematiky 

 
 
 
Číselná osa (kladná a záporná část) 
Měření teploty, vyjádření dlužné částky 
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Matematika a její aplikace  
 

7.2.2. Vyučovací předmět:    Matematika – II. stupeň 
 
Charakteristika předmětu 
 Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prochází celým základním vzděláním. Je založena především na aktivních činnostech, které jsou 
typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. 
Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, rozvíjí jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení a schopnost logického 
úsudku. Vytváří rysy osobnosti jako je kritičnost, pracovitost a vytrvalost. 
Matematika poskytuje dovednosti a vědomosti pro orientaci v životě, umožňuje získat matematickou gramotnost a logické myšlení. 
Poznatky získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, techniky, ekonomiky, počítačů. 

 
 
Obsahové vymezení předmětu 
Matematika a její aplikace je rozdělena na II. stupni na tyto celky:  
-číslo a proměnná 
-závislosti, vztahy a práce s daty 
-geometrie v rovině a prostoru 

 
 
Organizační  a časové vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Matematika je vyučován  v 6. –9. ročníku v celkové dotaci 16 vyučovacích hodin. Výuka probíhá v učebnách nebo v odborné 
učebně výpočetní techniky, kde žáci pracují s výukovými programy. 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení: 
-osvojuje si  základní matematické pojmy a vztahy obecnou abstrakcí a zobecňováním jevů 
-vytváří si zásoby matematických nástrojů 
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-vysvětluje  úpravy výpočtů, vyhledává a  napravuje nalezené  chyby 
-využívá  výpočetní techniku 
-diskutuje, zdůvodňuje 
 
2. Kompetence k řešení problémů: 
-řeší  problémové  úlohy  vedoucí k hledání vlastního úsudku a odhadu, 
-vyhledání problém 
-hledá podstatu problémů,  její příčinu 
-objevuje různé varianty  řešení 
-hledá chyby,  provádí jejich nápravu, ověřuje  správnost řešení 
 
3. Kompetence komunikativní:  
-podporuje vyjadřování myšlenek a názorů 
-stručně  a jasně se vyjadřuje 
-obhajuje svůj názor na základě poznatků 
 -tvoří a  věcně formuluje úlohy 
 -rozumí textu a vysvětluje  postupy řešení 
 
4. Kompetence sociální a personální:  
-spolupracuje  ve skupině 
-uplatňuje  zodpovědnost, sebehodnocení 
-přijímá kritiku i chválu 
 
5. Kompetence občanské: 
-vede se a je veden k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti 
-respektuje názory ostatních 
-formuje volní a charakterové vlastnosti 
 
6. Kompetence pracovní:  
-dodržuje  pravidla  a termíny 
-pracuje efektivitě a samostatně 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- porovnává přirozená čísla a zobrazuje je 
   na číselné ose 
- zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou 
   přesností 
- zapíše dané číslo v desítkové soustavě 
- zpaměti sčítá, odčítá, násobí a dělí 
- provádí písemné početní výkony 
s přirozenými čísly včetně dělení 
- řeší slovní úlohy vedoucí na jeden až dva 
  početní výkony 
- přečte a zapíše dané desetinné číslo 
- zaokrouhlí dané desetinné číslo 
- násobí desetinná čísla 10, 100, 1000 
- písemně provádí operace s desetinnými 
čísly 
  -zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností 
  účelně využívá kalkulátor 
 -rozezná rovinné obrazce 
- narýsuje obdélník a čtverec 
- vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce 
- převádí jednotky délky a obsahu 
- vypočítá povrch kvádru a krychle 
- řeší úlohy z praxe 

 
Přirozená čísla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desetinná čísla řádu desetin a setin 
 
 
 
 
 
 
Rovinné obrazce a těles 
 

 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
EtV-asertivní chování- 
řešení konfliktu 

 
samostatná práce 
skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
práce s modely 
samostatná práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- používá znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10, 
- rozezná prvočíslo a číslo složené 
- provádí rozklad čísla na součin prvočísel 
- řeší úlohy k určení nejmenšího společného 
  násobku a největšího společného dělitele 
  dvou a tří přirozených čísel 
  -modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 
 
- narýsuje osu úhlu 
- používá jednotky stupeň a minuta 
- měří úhel pomocí úhloměru 
- narýsuje úhel dané velikosti 
 - určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
-  početně a graficky sčítá a odčítá úhly 
- násobí a dělí úhel dvěma 
- vyznačí a určí velikost úhlů  
 
- 
 zdůvodní zda jsou dva rovinné obrazce 
shodné 
- sestrojí obraz rovinného obrazce 
   v osové souměrnosti 
- sestrojí osu souměrnosti obrazce 
 
- znázorní desetinné číslo na číselné ose 
- porovnává a zaokrouhluje desetinné číslo 
- písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí deset. 
  čísla 
 -řeší úlohy z praxe 
- používá kapesní kalkulátor 

 
Dělitelnost čísel 
Prvočísla 
Rozklad na prvočísla 
Největší společný dělitel a násobek 
 
 
 
 
 
Úhel a jeho velikost, operace s úhly 
Osa úhlu 
Velikost úhlu 
 
 
Sčítání a odčítání úhlů 
Násobení a dělení úhlů 
 
 
 
Osová souměrnost 
Osově souměrné obrazy 
 
 
 
 
Desetinná čísla- rozšíření pojmu 
                           početní operace s deset.čísly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
         poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
výklad, sam. práce, 
soutěž, skupinová 
práce 
 
 
 
 
 
 
výklad, sam. práce 
 
 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vypočítá velikost vnitřního úhlu, jsou-li dány 
- velikosti dvou vnitřních úhlů 
- použije trojúhelníkovou nerovnost 
- roztřídí trojúhelníky 
- sestrojí výšky a těžnice 
- sestrojí kružnici vepsanou a opsanou 
- využívá potřebnou matematickou 
symboliku 
 
 
- sestrojí obraz kvádru a krychle 
  ve volném rovnoběžném promítání 
- převádí jednotky objemu 
- řeší úlohy z praxe na výpočet povrchu  
  a objemu 

- určuje a charakterizuje základní 
prostorové útvary  

 
-vypočítá cenu zboží 
-užívá různé nástroje hotovostního styku 
při řešení slovních úloh 
 
-vypočítá rozdělení peněžní částky dle 
 vykonané práce 
 

 
Trojúhelník-konstrukce trojúhelníku 
                    rovnoramenný a rovnostranný troj. 
                    výšky a těžnice 
                    kružnice vepsaná a opsaná 
 
 
 
 
 
 
 
Objem a povrch kvádru a krychle a volné 
 rovnoběžné promítání 
 
 
 
 
 
tvorba a porovnání ceny 
nakládání s penězi 
zaokrouhlování výsledné ceny 
dělení na části 
 
 

 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
         poznávání 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
Vko 

 
 
výklad, samostatná 
práce, skupinová 
práce 
 
 
 
 
 
samostatná práce, 
výklad 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- zopakuje učivo ze 6. ročníku 
 
 
 
 
- zapisuje zlomky a převádí na základní 
  tvar 
- zobrazí zlomky na číselné ose 
- porovnává dva zlomky 
- sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky 
- převádí smíšené číslo na zlomek a naopak 
- aplikuje zlomky při řešení praktických situací 
- řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím 
  se zlomky 
   
- určuje shodné útvary 
- užívá věty sss, sus, usu o shodnosti 
- sestrojí trojúhelník podle vět 
-  sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti 
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve  
  středové a osové souměrnosti, 
   určí osově a středově souměrný útvar 

 
Dělitelnost 
Desetinná čísla, úhel, trojúhelník 
Objem a povrch kvádru a krychle 
Osová souměrnost 
 
Zlomky-pojem zlomku 
             znázornění zlomku na číselné 
ose 
             krácení a rozšiřování zlomků 
             porovnání zlomků, smíšená 
čísla 
             početní operace se zlomky 
             složený zlomek 
             zlomek a desetinné číslo    
             slovní úlohy na zlomky 
 
 
 
Shodnost a středová souměrnost 
Shodnost trojúhelníků 
Středová souměrnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
F 
 
 
 
 
 
 
 
OSV- rozvoj schopnosti 
poznávání 
EtV- uvědomění svých  
schopností 

 
samostatná práce, 
soutěž, skupinová 
práce 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
samostatná práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- zapisuje kladné a záporné číslo, zobrazí ho 
  na číselné ose 
- určuje absolutní hodnotu a umí určit opačné 
  číslo 
- sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla  
- řeší úlohy s racionálními čísly 
 
- žák zobrazuje racionální čísla na číselné ose 
  a porovnává je 
- používá racionální čísla: sčítá, odčítá, násobí a dělí 
- použije početní výkony v praktických úlohách 
 - provádí početní operace v oboru celých  
  a racionálních čísel 
-řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 
    situace, v nichž využívá matematický aparát 
  v oboru celých a racionálních čísel 
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních  
  rovinných útvarů 
  načrtne a sestrojí rovinné útvary 
- rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků 
  lichoběžníků a zná jejich vlastnosti 
- sestrojuje rovnoběžníky a lichoběžníky 
- počítá obvod a obsah rovnoběžníků a lichoběžníků 
- řeší úlohy z praxe 
- využívá polohové a metrické vlastnosti základních 
rovinných útvarů při řešení úloh 
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
- porovná dvě veličiny poměrem 
- mění hodnotu v daném poměru , rozdělí celek 
  v daném poměru 

 
 
Celá čísla 
Kladná a záporná čísla 
Porovnání celých čísel 
Sčítání a odčítání celých čísel 
Násobení celých čísel 
Dělení celých čísel 
 
Racionální čísla 
Porovnání celých čísel 
Početní operace s racionálními čísly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čtyřúhelníky 
Rovnoběžníky 
Lichoběžníky 
 
 
 
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 
Změna v daném poměru, měřítko 
mapy 
Měřítko mapy 

 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
F 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
F,Z 

 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce , skupinová 
práce 
 
 
 
samostatná práce, 
výklad 
 
 
 
 
 
 
samostatná práce, 
obhajoba vlas.tvrzení 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 
- řeší praktické úlohy na poměr 
- pracuje s měřítkem plánu a mapy 
- vysvětlí vztah přímé a nepřímé úměrnosti  
  ve slovních úlohách 
- řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky 
 
- počítá povrch a objem hranolu 
- interpretuje si vzorce 
- rozliší různé druhy hranolů 
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
  načrtne a sestrojí sítě základních těles 
 
- určuje kolik procent je daná část z celku, 
jak 
  velkou část tvoří daný počet procent a určí 
celek 
- řeší úlohy z praxe na tři typy úloh 
- zvládá  jednoduché úrokování 
-užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu 
  celek – část (přirozeným číslem, poměrem,   
  zlomkem, desetinným číslem, procentem 
 
 
 
 

Přímá a nepřímá úměrnost 
Trojčlenka 
nárůst a pokles peněžní hodnoty 
grafické znázornění úměrnosti  
 
 
 
Hranoly 
 
 
 
 
 
 
Procenta 
Tři typy úloh na procenta 
Jednoduché úrokování 
základ, procentová část, počet procent 
růst a pokles hodnoty v procentech 
 

 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
Časopisy, deníky 
 
Vko 

 
výklad, demonstrace, 
samostatná práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce,  
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika 
Ročník    : 8.ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- najde druhou mocninu a odmocninu z tabulek 
  a pomocí kalkulátoru 
- řeší úlohy na Pythagorovu větu 
- používá Pythagorovu větu k řešení praktických 
  úloh 
 
- určuje mocniny s přirozeným mocnitelem 
- provádí základní operace s mocninami 
- zapisuje dané číslo pomocí mocnin čísla deset 
 -užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 
 
- sestrojí tečnu ke kružnici 
- používá Thaletovu větu v praxi 
- demonstruje vzájemnou polohu přímky a     
  kružnice  a dvou kružnic 
- počítá obsah a obvod kruhu a délka kružnice 
 
- sestrojí síť válce 
- počítá povrch a objem válce a používá vzorce 
  v praktických úlohách 
 -načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v 
rovině 

 
Druhá mocnina a odmocnina a 
Pythagorova věta 
 
 
 
 
 
Mocniny s přirozenými mocniteli a 
operace s nimi 
Sčítání, odčítání, násobení a dělení 
mocnin 
 
 
 
Kružnice a kruh 
Thaletova věta 
Obvod a obsah kruhu, délka kružnice 
 
 
 
Válec 

 
 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
F 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
F,Vv 

 
Samostatná práce, 
výklad, 
práce s tabulkami, 
náčrtky, soutěž 
 
 
výklad, práce  
s tabulkami, 
samostatná práce 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce, práce s modely 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- určí hodnotu číselného výrazu 
- formuluje z textu výrazy s proměnnou 
- matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím  proměnných 
- sčítá a odčítá celistvé výrazy 
- násobí a dělí výraz jednočlenem 
- dokáže násobit mnohočleny 
- upravuje výraz vytýkáním před závorku 
- používá vzorce ke zjednodušení výrazů 
 -provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí  
  vzorců a vytýkáním 
- interpretuje základní pravidla přesného rýsování 
- sestrojí osu úsečky, úhlu, rovnoběžky   
- sestrojí trojúhelníky podle věty sss, sus, usu 
- sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané 
  různými prvky 
 -využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru 
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních  úprav 
- prokáže schopnost řešit různé typy slovních    
  úloh na rovnice 
  matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím  
 funkčních vztahů 
- vyjádří neznámou ze vzorce   
- organizuje jednoduchá statistická řešení 
- zapisuje výsledky 
- čte tabulky a grafy, interpretuje výsledky grafů 
-vypočítá výslednou cenu směsi 
-určí podíl výrobců na zakázce porovnává soubory 
dat 

 
Výrazy a jejich použití 
Výraz s proměnnou 
Jednočlen a mnohočlen 
Sčítání, odčítání, násobení jednočlenů a 
mnohočlenů 
Druhá mocnina dvojčlenu 
Úprava mnohočlenu na součin 
 
 
 
 
 
 
Množiny bodů daných vlastností, 
konstrukční úlohy 
Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků 
 
 
 
 
 
Lineární rovnice a slovní úlohy na rovnice 
výpočet neznámé ze vzorce 
 
řešení slovních úloh pomocí rovnic 
 
 
 
 
Základy statistiky-základní pojmy 
                              aritmetický průměr 

 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV-seberegulace  
sebeorganizace, 
kreativita 
F 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deníky 
EtV- ekonomické 
hodnoty 

 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
 
výklad,skupinová 
práce, samostatná 
práce 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce, skupinová 
práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výklad, statistické  
šetření, práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-provádí jednoduchá statistická šetření 
-spočítá průměrný zisk 
-dokáže číst a sestrojit diagramy z oblasti financí a 
ekonomiky 
-vyhledá a vyhodnotí statistická data 
 v grafech a tabulkách 

 
diagramy a grafy 
 
aritmetický průměr 
sloupcové a kruhové diagramy 
statistické grafy a tabulky 
 

 
 
nakládání s penězi 
Vko, Inf 
 
 
 
 

 
s tabulu a grafem 
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Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět : Matematika 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- prokáže schopnost pracovat s proměnnou 
- zautomatizuje si ekvivalentní úpravy rovnic 
- zdokonalí si výpočty obvodů a obsahů 
- upevní si poznatky při řešení konstrukčních   
  úloh 
  -analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
  s využitím osvojeného matematického aparátu 
 
- přiřadí podmínky za kterých má výraz smysl 
- krátí a rozšiřuje lomené výrazy 
- řeší sčítat, odčítat, násobit a dělit lomené výrazy 
- zjednoduší složený lomený výraz 
- řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou 
  ve jmenovateli a slovní úlohy 
 
- specifikuje podobné útvary v rovině 
- interpretuje poměr podobnosti při práci s plány 
  a mapou 
   -užívá k argumentaci a při výpočtech věty  
   o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
- přiřadí hodnoty goniometrických funkci 
  z tabulek a kalkulátoru 
- prokáže znalost goniometrických funkcí 
  při řešení  pravoúhlého trojúhelníka a při řešení   
  úloh z praxe 

 
Racionální čísla 
Lineární rovnice  
Výrazy a obrazce 
Konstrukční úlohy 
 
 
 
 
Lomený výraz 
Společný násobek a dělitel lomených 
výrazů 
Rozšiřování a krácení lomených výrazů 
Početní výkony s lomenými výrazy 
Složené lomené výrazy 
Lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovatel 
 
Podobnost geometrických útvarů v rovině 
Podobnost trojúhelníků 
Dělení úseček v daném poměru 
 
 
Goniometrické funkce 
Goniometrické funkce v prav. 
trojúhelníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
Z, Vv 
 
 
 
 
OSV-kreativita 
F 

 
samostatná práce, 
skupinová práce, 
soutěž 
 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
výklad, skupinová 
práce, 
 
 
 
výklad, práce 
s tabulkami, 
samostatná práce, 
práce s kalkulačkou 



130 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vysvětlí pojem funkční vztah 
- určuje definiční obor funkce  a obor funkčních 
  hodnot 
- sestrojí grafy jednoduchých funkcí 
  vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
- užívá funkce při řešení úloh z praxe 
 
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic 
  s dvěma neznámými sčítací, dosazovací nebo 
  kombinovanou metodou 
- řeší slovní úlohy pomocí soustav rovnic 
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic 
 -formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a  
  jejich soustav 
-  sestrojí síť jehlanu 
- vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele, koule 
- užívá goniometrické funkce při výpočtech 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při  
  řešení úloh a problémů 
  řeší úlohy na prostorovou představivost 
  kombinuje poznatky a dovednosti z různých  
  tematických a vzdělávacích oblastí 
 
- vypočítá úrok z dané jistiny za určité  
   období při dané úrokové míře 
- určí hledanou jistinu 
- provádí jednoduché úrokování a složené 
  úrokování 
-využívá funkční závislost k vyjádření 
 funkčních vztahů 
-určí z grafu finanční náklady na výrobky 

 
Pojem funkce 
Graf funkce 
Lineární funkce 
Nepřímá úměrnost 
 
 
 
Lineární rovnice se dvěma neznámými 
Soustava lineárních rovnic se dvěma 
neznámými 
Slovní úlohy řešené soustavou rovnic 
Grafické řešení soustavy rovnic se dvěma 
neznámými 
 
 
Objem a povrch jehlanu, rotačního kužele 
a koule 
 
 
 
 
 
 
Jednoduché úrokování 
Složené úrokování 
úrok, úroková míra, 
zisk, služby bank 
produkty finančního trhu 
 
 
 

 
F 
Inf 
 
 
 
 
 
OSV- kreativita, 
seberegulace  
a sebeorganizace 
F 
 
 
 
 
 
OSV-rozvoj schopností 
poznávání 
F, Vv 
 
 
 
Rv 
EtV- rozvoj ekonomických 
ctností- 
šetrnost a podnikavost 
 
Vko, Inf 

 
výklad,samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
 
 
 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce, práce  
s tabulkami 
 
 
 
 
výklad, samostatná 
práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
-vypočítá úrok z jistiny 
-určí hledanou jistinu 
-převádí dané měny 
-zná cenné papíry, úvěry, pojištění,   
  spoření, hypotéky, leasing, dluhopisy 
- umí použít kreditní platební kartu 
-určí reálnou cenu zboží včetně DPH 
-orientuje se v účtence z obchodu, výpisu 
  z účtu 
-vypočítá daň z nemovitosti 
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti 
 -řeší aplikační úlohy na procenta 
-určí hlavní a vedlejší příjmy a výdaje 
-vypočítá vliv inflace na hodnotu peněz 
-znázorní finanční vztahy 
-vypočítá úrok z jistiny, procentovou 
 část, jistinu při půjčce a vkladu 
-určí cenu slevy zboží, 
-chápe, vypočítá a porovnává různé druhy 
 úvěrů a investic    
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7.3. Charakteristika vzdělávacího předmětu: Informační a komunikační technologie 
 
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie 
Předmět informační a komunikační technologie je zaměřen na zvládnutí práce s počítačem . Výuka probíhá v 3. -9. ročníku 
Jedním z cílů využití počítačů je naučit žáky s nimi  pracovat tak, aby toho dokázali využít v ostatních předmětech. 
Žáci by měli zvládnout nejen základy práce s počítačem, ale i také informační technologie.   
 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. 
Obsah předmětu je podřízen k dosažení informační gramotnosti. 
Žáci v základech získají dovednosti nezbytné k ovládání výpočetní techniky a k poznání a pojmenování jejich 
základních hardwarových a softwarových komponentů. Umí pracovat s myší, ovládají nastavení obrazovky, 
znají jednotlivé klávesy, ovládají práci s okny a základy práce s programy. Později zvládají pracovat v textových 
a grafických editorech. Získané informace umí interpretovat a aplikují je v reálných situacích. Zdokonalují se 
v dovednosti s textovými, tabulkovými a grafickými editory. Snaží se respektovat estetická, typografická, 
stylistická pravidla. Pracují s programy na tvorbu prezentací. 
Předmět je vyučován na druhém stupni jako samostatný předmět v 3. – 9. ročníku v počtu 7 hodin 

 
Náplň předmětu: 
 
1) Základy práce s počítačem 
2) Microsoft Word 
3) Microsoft Excel 
4) Microsoft PowerPoint 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
1.Kompetence k učení 
   -   úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií 
   -   v praktickém životě, využívají zkušeností se SW 
   -   využití výpočetní techniky ke zvýšení efektivity učení a racionalizace práce 
   -   podněcování tvořivosti žáků, realizace jejich nápadů 
 
2.Kompetence k řešení problémů- 
   -   žáci jsou vedeni zadáváním úloh k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat,  že v životě  
   -   při práci s informačními technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno řešení 
   -   porovnání informací z různých zdrojů 
   -   využití počítačů k simulaci a  modelování jevů a procesů 
 
3.Kompetence komunikativní 
   -    žáci se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie 
   -    umí formulovat svůj požadavek, dodržuje vžité konvence a pravidla 
 
4.Kompetence sociální a personální 
   -    při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit si a naplánovat práci, hlídat si časový harmonogram 
   -    žáci se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat že lidé jsou různí 
 
5.Kompetence občanské 
    -    jsou seznámeni s vazbami na legislativu  a obecnými morálními zákony- SW, hesla,  pirátství 
    -    při zpracování informací jsou vedeni k zamyšlení nad obsah sdělení 
 
6.Kompetence pracovní 
    -     dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s výpočetní technikou 
    -     využití výpočetní techniky pro hledání informací pro svůj další profesní růst 
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Vzdělávací oblast  : Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika 
Ročník    : 3. - 5. ročník 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí pojmy hardware a software 
 
- popíše základní části počítače, jejich význam a 
funkci 
 
- popíše ostatní části počítače, jejich význam a 
funkci 
 
 
 
 
 
- rozdělí programy do základních skupin 
 
 
 
 
- zapne, vypne, restartuje počítač, přihlásí se 
  a odhlásí se 
- spouštění a zavíraní programů 
- používá základní operace s myší 
- orientuje se na klávesnici 
- vysvětlí důležité klávesy na klávesnici 
 
 

Hardware a software 
 
Základní jednotka, monitor, klávesnice myš 
 
Vnitřní - procesor, základní deska, harddisk, 
operační paměť, napájení, CD/DVD mechanika, 
disketová mechanika 
Rozšiřující – grafická karta, síťová karta, TV karta,  
Externí – monitor, klávesnice, myš, tiskárna, 
skenner, reproduktory, sluchátka, mikrofon, 
digitální fotoaparát, mobilní telefon, kamera apod. 
 
Druhy programů, jejich licence a základní obsluha. 
Operační systémy (Windows), výukové programy, 
programy pro práci s grafikou, programy pro psaní a 
úpravu textu, antivirové programy, hry a zábava 
 
Základní činnost s počítačem 
 
Práce s myší – klik, dvojklik, tažení 
 
Práce s klávesnicí – jednotlivé části klávesnice 
(numerická, alfanumerická, funkční) 
Klávesa ENTER, DELETE, ESC, F1, CapsLock, 
NumLock apod. 

VDO – pirátství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- softwarové pirátství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- jednotlivé 
součásti 
   PC 
 
- rozložený počítač 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- rozdělí a porovná základní paměťová 
média 
 
 
- popíše postup uložení dat na jednotlivé 
typy médií 
 
- chrání data pře nebezpečím zneužití a 
ztrátou 
 
 
- otvírání a prohlížení jednoduchých, 

známých webových stránek k danému 
tématu 

- vyhledávání pojmů, hesel, webových 
stránek v internetových vyhledávačích 
 
- využití internetu jako prostředek 

komunikace 
 
- ovládá jednoduchý textový editor 
 
- ovládá jednoduchý grafický editor 
 
 
 
-ovládá základní výukové programy 

 
Disketa, CD-ROM, DVD-ROM, harddisk, externí disk, 
flashdisk 
 
Ukládání dat 
 
Ochrana dat a osobních údajů, kontrola dat, 
antivirové programy, viry, druhy virů 
 
Internetový prohlížeč – druhy – Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrom ad. 
Webové stránky školy, města, obce, knihovny. 
Internetové vyhledávače – Seznam.cz, Centrum.cz, 
Google.com, Atlas.cz 
Hypertextové odkazy a jejich význam ve 
vyhledávačích 
Elektronická pošta, poštovní programy, registrace a 
vytvoření poštovního účtu, základní obsluha 
poštovního klienta  - napíše zprávu, přečte si došlou 
zprávu, smaže zprávu 
SKYPE, ICQ, Facebook 
WordPad – základní pravidla psaní textu, 
formátování textu (velikost, druh, barva, řez písma), 
uložení a otevření souboru, tisk textu 
Malování – vytvoření grafického objektu, využití  
základních nástrojů pro práci s grafikou (štětec, 
tužka, barvy, guma, základní tvary), uložení a 
otevření souboru, tisk objektu 
Výukové a zábavné programy 

 
 
 
 
 
 
- český jazyk - 
literatura 
- knihy 
 
 
- MeV - kritický 
přístup 
            - k informacím 
- ověřování zdrojů 
 
 
- OSV - pravidla    
              komunikace 
- VDO - svoboda 
slova  
            - jeho 
nebezpečí 
-  výtvarné styly 
- prezentace žáků 
   pozvánky, přání, 
plakáty 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-dodržuje základní pravidla bezpečné a 
zdravotně nezávadné práce s výpočetní 
technikou 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hygiena člověka – škodlivé záření, vhodné sezení 
a osvětlení při práci s počítačem 
Hygiena počítače jako pracovního zařízení 
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Vzdělávací oblast  : Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika 
Ročník    : 6.ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí pojmy Hardware a Software 

- zapne a vypne počítač, přihlásí se  a odhlásí se 

- otevře dvoj-klikem programy, nastaví pozadí, velikost 

oken 

- orientuje se na klávesnici, vysvětlí důležité klávesy  

 -používá základní operace s myší 

- pracuje s ovládacími panely 

- nakreslí obrázek, uloží ho a provede změny  

- řeší úlohy pomocí  kalkulátoru 

- vysvětlí části počítače, 

- vysvětlí funkci procesoru, pevného disku   a pamětí, 

objasní práci počítače, rozliší monitory 

- seřadí typy tiskáren 

- popíše práci s internetem 

- vysvětlí  pojem počítačový vir 

- objasní ochranu před viry 

- seznámí se s jednoduchým psacím. programem  

- použije k psaní dokumentu různé velikosti 

písma, druhu písma a typu písma 

- uspořádá napsaný text 

- kopíruje, vybírá a vkládá části textu  

- - pracuje s pravítkem, schránkou , skládá text s obrázky 

-chápe pojmy duševní vlastnictví a softwarové pirátství 

Hardwer a software 

Základní činnost s počítačem 

 

Práce s myší 

Práce s klávesnicí 

Psaní všemi deseti 

Ovládací panely 

 

Grafika-program kreslení 

Nakreslení obrázku 

Uložení, otevření, znovu uložení, úprava 

obrázku 

Práce s výpočty 

Popis hlavních částí počítače- základní 

jednotka- 

procesor, pevný disk, operační paměť, karty 

Výkon procesoru 

Monitory  

Tiskárny 

Internet 

Viry 

 

WordPad 

VDO-SW pirátství 

 

 

 

 

Výukové programy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- M Čj, Aj, NJ 

 

Vko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozložený počítač 
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Vzdělávací oblast  : Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

Poznámky 

- zopakuje si základní obsluhu počítače 

- uspořádá data na PC 

- opakování WordPadu 

- otevře textový editor 

- použije  změny velikosti písma, druhu písma, barvy písma 

- kopíruje napsaný text , mění ho, přesouvá 

- píše do odstavců 

- ukládá odstavce, vkládá odstavce na jiná místa 

- používá WordArty a upravuje je 

- naučí se pracovat s kliparty, umí je upravovat a vkládat 

- píše souvislý text 

- vytvoří tabulku a vkládá do ní data,  píše na počítači zlomky 

  uplatňuje základní estetická a typografická pravidla 

  pro práci s textem a obrazem 

- seznámí se s internetem 

- zadává internetové adresy 

- vyhledává adresy,  články, obrázky 

- stahuje text i obrázky, ukládá je a upravuje 

- vytvoří si e-mailovou. adresu a  pracuje  

  s elektronickou poštou 

  ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů 

-vyhledává finanční informace  

  na portálech, v knihovnách a databázích 

Práce se složkami a soubory 

 

 

 

Microsoft Word 

Psaní písma, kopírování vět, 

přesun vět, volba druhu 

písma 

Opravy písma, úpravy textu 

Práce s WordArty a kliparty 

Práce s tabulkami 

Práce se zlomky 

 

 

Internet, internetové adresy 

Vyhledavače- Google, Jyxo 

Weby – Atlas, Centrum, 

Seznam, Quick 

 

 

Elektronická pošta 

 

 

 

 

 

Čj, Z, Př, F, M 

 

Projekt – komiks 

 

Projekt – časopis 

 

MeV- kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

VDO – svoboda slova 

VMEGS – vyhledávání 

a komunikace informací 

o světě 

OSV- pravidla 

komunikace 

EtV- rozlišení manipulační 

působení médií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psaní slohových prací 

do Čj na počítači 
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Vzdělávací oblast  : Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vyzkouší si práci s Microsoft Wordem 

- píše text, úpravuje text, užívá Wordarty a kliparty 

- používá spojení textu s obrázky 

- otevře program Excel 

- orientuje se v excelovském  okně 

- pracuje s buňkami 

- vytvoří tabulku a vyplní ji 

- navrhne grafickou úpravu tabulku 

- vytvoří a zaznamená v tabulce funkce 

- aplikuje jednoduché početní operace 

   v tabulce, pracuje s listy 

- dokáže vytvořit graf a upravit jeho vzhled 

   vložit tabulku a graf do Wordu 

- použije spojení  Wordu a Excelu    

- aplikuje spojení Wordu a Excelu v praktických 

úlohách 

- spojí Word, Excel a Internet 

 získá informace o produktech finančního trhu, 

investice, úvěry, pojištění    

-sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti 

- používá Internet k vyhledávání článků   

  a obrázků a jejich úpravě 

-vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Opakování Wordu 

 

 

 

 

Microsoft  Excel – list, buňka 

Tabulky a jejich vyplnění a úprava 

Užití grafu a jeho úprava 

Vkládání tabulek a grafů do Wordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

Projekt- časopis 

              

 

M, F, Z, Př 

 

Projekt – využití v praxi 

    ( žákovská knížka) 

 

OSV- seberegulace, 

 sebeorganizace 

 

On, Z, F 

Projekt- prezentace 

žáka 

OSV-rozvoj schopnosti 

poznávání 

 

Referáty 

 

EtV- kritický přístup 

k působení medii 

 

Vko, M 

 



140 

 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

 Poznámky 

-posuzuje závažnost informací a vzájemnou  návaznost 

- pracuje s informacemi v souladu se zákony 

 o  duševním vlastnictví 

-zpracuje rozpočtové údaje do tabulky  

--najde a zpracuje údaje k cenám zboží 

-provádí jednoduché operace platebního styku a 

domácího účetnictví 

-vytváří grafy a tabulky příjmů a výdajů 

-sestavuje tabulky s cenami a součty cen 

 zboží s různou daní a inflací 

-rozlišuje zbytné a nezbytné výdaje v tabulkách 

- zpracuje graficky údaje o produktech běžného života   

-vyzkouší vytvořit rozpočet fiktivní firmy 

 a graficky zpracuje 

-získaná, zpracovaná data prezentuje svým spolužákům 

-ovládá základní funkce digitální techniky, diagnostikuje a 

odstraňuje základní problémy při provozu digitální 

techniky 

-vzájemně propojuje jednotlivá digitální zařízení 

-pracuje uživatelským způsobem s mobilními 

technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava 

-ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením 

-dodržuje základní hyg.  a  bezpečnostní pravidla a 

předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první 

pomoc při úrazu 

 

 

 

 

 
 
 
Provoz a údržba domácnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Využití digitálních technologií 
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Vzdělávací oblast  : Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět : Informatika 
Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 

Poznámky 

- orientuje se v programu 

- používá Excel k tvorbě tabulek ,vyplnění, 

  k sestavení grafů a jejímu praktické 

- aplikuje tabulky a grafy v praktických úlohách 

- využívá osnov k tvorbě snímků 

- vkládá do snímků text, obrázky a fotografie 

- vybere si vhodné šablony 

- použije animace textu a obrázků 

- vyzkouší si časování snímků a textů 

  ovládá práci s textovými a grafickými editory 

  i   tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

  prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové 

  a grafické a multimediální formě 

- navrhne jednoduché webové stránky 

- vyzkouší si tvorbu  diplomů, navštívenek,  navrhne  

ceníky, pozvánky atd. 

- objasní historii Internetu 

- pochopí fungování internetu 

-objasní složení internetové adresy 

- vysvětlí topologii sítí 

Excel-opakování 

 

 

 

 

PowerPoint 

Výběr šablon a osnov 

Vkládání textů a obrázků do snímků 

Animace a časování snímků 

 

 

 

 

PublischeR 

Diplomy, navštívenky, ceníky atd 

 

 

Internet 

Internetová adresa 

 

 

 

 

Čj, Z, Př, F, M 

 

Projekt – prezentace 

vlastní osoby 

Projekt – prezentace 

výrobku 

 

 

 

 

MeV- kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

VDO – svoboda slova 

VMEGS – vyhledávání 

a komunikace informací 

o světě 

 

 

 

 

 

 

EtV- soutěživost,  

dodržování pravidel  

hry 
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- seřadí sítě podle velikosti 

- rozliší počítačové viry, seznámí se s počítačovou 

ochranou 

- používá informace z různých informačních zdrojů 

Počítačové sítě 

 

Viry 

Antivirová ochrana 

OSV- pravidla 

komunikace s lidmi 

Vko, M 
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7.4. Charakteristika vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět:1.-3.ročník prvouka, 4. a 5. ročník Vlastivěda a Přírodověda 
 
Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je určen pro všechny ročníky 1. stupně. Obsah učiva se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, 
kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 
Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a první poznatky žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. 
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří si prvotní ucelený obraz světa. Učí se vnímat 
lidi a vztahy mezi nimi, všímat si krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Pozorovat je a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb 
a porozumění světu kolem sebe se učí žáci vnímat základní vztahy ve společnosti. Naučí se také vnímat současnost jako výsledek minulosti a 
východisko do budoucnosti. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky a názory jiných. 
Podmínkou úspěšného vzdělávání je vlastní prožitek žáků, který vychází z konkrétních nebo modelových situací. Důležité je propojení této 
vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků.  

 
 
Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů: 
-místo, kde žijeme 
-lidé kolem nás 
-lidé a čas 
-rozmanitost přírody 
-člověk a jeho zdraví 

 

 
Časové a organizační vymezení 
Předmět Člověk a jeho svět je vyučován v 1. – 5. ročníku v minimální časové dotaci 12 hodin. Hlavní organizační formou je vyučovací hodina, 
práce ve skupině, vycházka, beseda a film. Budou využívány metody slovní monologické (popis, vyprávění, vysvětlování), metody dialogické 
(rozhovor, beseda, dramatizace) a metody práce s učebnicí, knihou a internetem. K dalším metodám patří: názorně demonstrační, praktické 
činnosti, práce s textem, samostatné práce žáků, motivační, problémové, sdělovací, didaktické hry a kontroly hodnocení a klasifikace. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení 
-využívá audiovizuální techniku (rádio, televize, video, CD přehrávač),zpracovává informace 
-využívá názorné pomůcky, které pomáhají k pochopení učiva 
-ověřuje  výsledky své práce 
-vyhledává informace v tisku a vhodně je používá ve výuce 
2.  Kompetence k řešení problému 
-třídí  získané informace 
-učí se  kolektivní diskuzi 
-pracuje  s chybou –chybu najde a opraví 
-zpracovává  samostatné úkoly a referáty 
-využívá  prvků dramatické výchovy 
3. Kompetence pracovní 
-pracuje zodpovědně a svou prací se snaží dobrat dobrých výsledků 
-udržuje pořádek a příjemné pracovní prostředí 
-dodržuje základní hygienické návyky 
4. Kompetence komunikativní 
-žáci společně s učitelem  vytváří komunitní kruh 
-dodržuje pravidla diskuse, práce ve skupinách 
- vyjadřuje vlastního názoru 
-pracuje s obrazovým materiálem 
-organizuje práci ve skupinách a dbá,  plní svůj úkol 
-prezentuje své  práce prostřednictvím nástěnek, školního rozhlasu 
5. Kompetence sociální a personální 
-přijímá  svoji roli v pracovní skupině 
-řeší modelové situace, odděluje podstatné od nepodstatného 
-vede žáky k ohleduplnosti při samostatné práci 
-podporuje svou sebedůvěru  
-učí  se  snášenlivosti a sebeúctě 
6. Kompetence občanské 
-účastní se návštěv výstav, besed a muzeí 
-vnímá informace z veřejných sdělovacích prostředků 
-reprezentuje  své názory a výsledky práce 
-dává osobní příklad kultivovaného projevu 
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7.4.1. Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Prvouka 
Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 

 - orientuje se v okolí školy a rozliší možná nebezpečí 
- uplatňuje základní povinnosti a práva žáka školy 
- dodržuje základní pravidla slušného chování 
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem  

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům 
- uplatňuje základní hygienické návyky - 
- dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě 
- podílí se na vytváření společenství třídy – 

dodržování pravidel 
-  rozezná a používá bezpečnou cestu do školy 
- uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
- vysvětlí pojem chodec, cyklista 
- rozezná pojmy obrubník, chodník, zábradlí, silnice,  
přechod pro chodce 
- zná základní pravidla chůze po chodníku a po silnici 
- bezpečně překonává silnici s přechodem i bez 
přechodu 
- v modelových situacích prokáže znalost správného 
cestování autem, funkci zádržného systému, funkci 
autosedačky 
- zná funkci reflexních doplňků 
- rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru a   
trávení volného času 

 
Jsem školák: 
Škola 
Třída v hodině 
Třída o přestávce 
Pracovní a odpočinkové návyky 
Blízké okolí školy – cesta do školy, chodník 
a silnice, dopravní značky, světelná 
signalizace, přecházení, silniční provoz 
Osvojování forem vhodného chování, 
místo pro hru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EV - iniciativa – ve vztahu k 
jiným, hledání možnosti jak 
vycházet s žáky ve třídě, 
mezi vrstevníky, iniciativa 
nepřijatá jinými, zpracování 
neúspěchu 
 - základy komunikační 
dovednosti 
- vztah člověka k přírodě 
 
Dopravní výchova 
 
ČJ - rozvoj slovní zásoby 
 
M - slovní úlohy 
 
VV - lidé a věci kolem nás 
 
TV - cvičení v přírodě 
 
Projekt Zdravé zuby 
 
 

 
 
Cvičení v přírodě 
 
Pobyt v přírodě 
 
Vycházky  
 
Dopravní hřiště 
 
Projektový den 
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- chová se obezřetně při setkání s cizími lidmi, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná 

 
 
 
 
 
 
- pozoruje, popíše, porovná viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
- pojmenuje jehličnaté a listnaté stromy 
- přiřadí plody ke stromům a rostlinám 
-  popíše podzimní práce 

 
 

- rozlišuje nejbližší příbuzenské vztahy v rodině, role        
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, práva a 
povinnosti členů rodiny, projevuje toleranci 
k přirozeným odlišnostem 
- zná významné události v rodině 
- orientuje se v okolí domova, třídí hračky a školní 

potřeby 
-  
 
- pozoruje, popíše, porovná viditelné proměny 

v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
- vyjmenuje zimní sporty, přiřadí k nim sportovní 

náčiní 
- pojmenuje lesní zvířata, popíše péči člověka o zimní 

přírodu 
 
 
- určí jednotlivé části těla člověka 
- rozliší zdraví a nemoc, popíše ochranu proti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příroda na pozdim: 
Pozorování proměn přírody na podzim 
Podzim v parku, v lese 
Podzim v sadu a na zahradě 
Podzim na poli 
 
 
Moje rodina: 
Svátek v rodině 
Život v rodině 
Můj pokojíček 
Hračky a školní potřeby 
 
 
 
 
Příroda v zimě: 
Pozorování proměn přírody v zimě 
Zimní svátky 
Zimní sporty 
Živočichové v zimě 
 
 
 
Člověk: 
Poznáváme své tělo 
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nemocem, péči o nemocného, chování u lékaře 
-  dodržuje základní hygienické návyky a řadí je do 

denního režimu 
- zná základy zubní hygieny, prevence zubního kazu 
- rozlišuje potraviny zubům prospěšné a škodlivé 

s využitím základních znalostí o lidském těle 
 
 

- pozoruje, popíše, porovná viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

- popíše stavbu těla rostlin 
- určí jarní květiny 
- určí ptáky a rozliší stěhovavé a stálé 
- popíše stavbu těla ptáků 
- pojmenuje členy zvířecí rodiny domácích a 

hospodářských zvířat 
- popíše jarní práce na zahradě, sleduje život rostlin 

 
 

- orientuje se v čase – hodina, den, týden, měsíc 
-  uplatňuje představu roku s charakteristickými 

znaky jednotlivých ročních období 
-   -  využívá časové údaje při řešení různých situací 

v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

v  - dokáže jednoduše popsat svůj denní režim   
v časové posloupnosti 

o 
 

- popíše povolání, zná povolání svých rodičů 
- zařadí sortiment do daného obchodu 
- rozliší druhy dopravních prostředků 

 
 

Péče o zdraví 
Osobní hygiena, péče o zevnějšek 
Výživa 
 
 
 
 
 
Příroda na jaře: 
Pozorování proměn přírody na jaře 
Stavba těla rostlin 
Jarní květiny 
Ptáci 
Stavba těla ptáků 
Domácí a hospodářská zvířata 
Jarní práce na zahradě 
 
 
 
Čas: 
Dny v týdnu 
Svátek a narozeniny 
Roční období 
Měsíce ročních období 
Hodiny 
Měření času 
 
 
 
Věci a činnosti kolem nás: 
Povolání 
V obchodě 
Dopravní prostředky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana člověka za běžných 
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- pozoruje, popíše, porovná viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
 

- zná důležitá telefonní čísla tísňového volání – 150, 
155, 158, 112 
- dokáže požádat o pomoc pro sebe i pro jiné 
- chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného 
života (doprava, chemické látky, elektrický proud, 
sport), s ohněm, s mimořádnou událostí 
- dokáže přivolat pomoc, požádá o pomoc 
- reaguje na pokyny dospělých při mimořádných 
událostech  
- ovládá základní způsoby komunikace s operátory 
- seznámí se s prevencí vzniku požáru doma 

 
 

 
Příroda v létě: 
Pozorování proměn přírody v létě 
 
Tíšňová volání 
Prevence rizik 
 

rizik a mimořádných 
událostí 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Prvouka 
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- nalezne v jednoduchém plánku místo svého bydliště 
a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 
- popíše změny v nejbližším okolí 
 
- dodržuje jednoduchá komunikační pravidla ve třídě 
- osvojí si základní vědomosti a dovednosti pro 
vytvoření sebeúcty a úcty k druhým 
- rozliší příbuzenské vztahy v rodině i role rodinných 
příslušníků a toleruje odlišnosti spolužáků i jiných lidí, 
je tolerantní k jejich přednostem i nedostatkům 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
- uplatňuje základní hygienické a režimové  návyky 
s využitím znalostí o lidském těle, projevuje vhodným 
chováním a činnostmi vztah ke zdraví 
- zná základy zubní hygieny, prevence zubního kazu 
- rozlišuje potraviny zubům škodlivé a prospěšné 
- projevuje se vhodným chováním na veřejnosti 
 
 

Místo, kde žijeme 
 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
 
 
 
 
 
 
Člověk a jeho zdraví 
 
 
 
Lidé a čas 
 
 
 

 
Čj-slovní zásoba 
 
 
EtV- základní komunikační 
dovednosti 
EtV-pozitivní hodnocení 
sebe i druhých 
 
OSV-Sociální a morální 
rozvoj 
 
 
 
 
M-slovní úlohy 
Projekt Zdravé zuby 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pobyt  v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti, budoucnosti 
- využívá časové údaje k řešení různých situací 
v denním životě 
 
- adekvátně reaguje na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 
-roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů 
ve známé lokalitě 
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 
- chová se ohleduplně k přírodě 
- hodnotí životní prostředí ve svém okolí, 
- nachází řešení k ochraně přírody 
 
-funkce semaforů, barevné signalizace 
-bezpečně překonává  silnici se světelnými signály 
-vysvětlí  základní pravidla  chování účastníků  na 
stezkách 
-pozná  základní dopravní značky – Stezka pro 
chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen 
-rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru, rozezná 
možná nebezpečí 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozmanitosti přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silniční provoz – světelná signalizace 
 
Přecházení 
 
Chodník a stezka pro chodce 
 

 
 
 
 
 
 
 
EV- Vztah člověka k 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - iniciativa – ve vztahu k 
jiným, hledání možnosti jak 
vycházet s žáky ve třídě, 
mezi vrstevníky, iniciativa 
nepřijatá jinými, zpracování 
neúspěchu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje 
pravidla správného cestování  dopravními 
prostředky –nástup, výstup, chování za jízdy 
-zná další možnosti přepravy 
-rozlišuje  ochranné doplňky 
-rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, 
zvládá modelové situace „sám domů“ 
-ovládá základní pravidla poskytování pomoci při 
drobných poraněních a běžných onemocněních, 
případně osloví dospělou osobu nebo volá na 
tísňovou linku 
-odhadne nebezpečnou situaci 
-dodržuje  základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního 
zdraví a zdraví jiných 

 
 
Místo pro hru 
 
Cestování  
 
 
 
 
Cesta do školy 
 
První pomoc 
 
Péče o zdraví a prevence rizik 

 
 
 
Dopravní výchova 
 
 
 
 
 
Ochrany člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných událostí 

 
 
 
Návštěva dopravního 
hřiště 
 
 
 
Projektový den 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Prvouka 
Ročník    : 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy Poznámky 

- orientuje se v místě svého bydliště a v místní krajině 
-začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného 
centra ČR 
-popíše změny v obci , nejbližším okolí 
- reprodukuje  základní údaje z historie a současnosti 
obce 
- pojmenuje některé lidové zvyky a tradice 
- pojmenuje některé známé rodáky 
- -vyjmenuje kulturní či historické památky, významné 

události regionu, interpretuje pověsti a báje spjaté 
s místem regionu 

- orientuje se v plánku obce, ví, kde je muzeum, divadlo, 
radnice, nádraží apod. 
- určí hlavní a vedlejší světové strany 
- v přírodě se orientuje podle světových stran 
 
- pozoruje, rozlišuje a popíše  některé vlastnosti a změny 
látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. 
- užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, 
hmotnost, objem, teplotu 
- rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny 

Domov 
Škola 
Obec, místní krajina 
Kultura, současnost a 
minulost v našem životě 
Báje, mýty, pověsti 
 
Obec, místní a okolní krajina 
Současnost a minulost 
v našem životě 
Regionální památky 
 
 
 
 
Vlastnosti a změny látek 
Voda a vzduch 
Nerosty a horniny, půda 
Vážení a měření 
 
Živá a neživá příroda 
Životní podmínky 
Živočichové 
Životní podmínky 

VDO – Občanská společnost a škola 
Vytváření pravidel chování 
Pravidla týmové spolupráce 
Hv – lidové písně 
Ev – vztah člověka k prostředí –naše obec, 
životní styl 
VDO – občan, občanská společnost a stát – 
práva a povinnosti, odpovědnost za své 
činy 
EV – Lidské akt. a problémy ŽP – 
hospodaření s odpady 
M – zápis a měření jednotek 
 
 
EV – Základní podmínky života – voda, 
ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje  
 
Hv – písničky o zvířátkách 

Vycházka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednoduché 
pokusy 

 
 
 
 
 
 
 
Vycházky 
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Výstup Učivo 
 

Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy Poznámky 

- popíše stavbu těla živočichů 
- dělí živočichy do základních skupin - savci, ptáci, 
obojživelníci, ryby, hmyz – skupiny charakterizuje 
 
- rozliší rozmnožování jednotlivých skupin 
- rozlišuje domácí a hospodářská zvířata, 
- určí  zvířata volně žijící v určitých přírodních 
společenstvech (pole, louky, les apod.) a vybrané 
živočichy zařadí do příslušného přírodního společenství 
- pojmenuje části rostlin 
- popíše  projevy života rostlin 
- určí vybrané druhy plodin a semen, kvetoucí a 
nekvetoucí rostliny a dřeviny (na zahradách, loukách, 
lesích),  hospodářské a léčivé rostliny, 
- pozná běžně se vyskytující jedlé a jedované houby  
-provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, 
určuje jejich rozdílné a společné vlastnosti 
- dokáže změřit základní veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů 
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně 

preventivní návyky s využívá  znalostí o lidském těle 
- má povědomí o významu životního prostředí 
- uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a na 
silnici (chodec, cyklista) 
-uvědomuje si nebezpečnost elektrických drátů 
-uplatňuje základní poznatky o sobě,  o své rodině a 

činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích 
a o lidské práci, porovnává minulost a současnosti 

 

Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování 
v přírodě 
Ochrana přírody 
 
 
 
Rostliny 
Životní podmínky 
Rovnováha v přírodě 
Ohleduplné chování 
v přírodě 
Ochrana přírody 
 
Člověk 
 

 
 
Rodina 
Soužití lidí 
Chování lidí 
Právo a spravedlnost 
Lidské tělo, péče o zdraví, 
zdravá výživa, osobní 
bezpečí 
 
 

EV – ekosystémy, les, pole, vodní zdroje, 
město, vesnice, kulturní krajina 
 
 
 
Hv – písničky o rostlinách 
 
 
 
MuV – princip sociálního smíru a solidarity 
– základní lidská práva, odstranění 
předsudků vůči etnickým skupinám 
 
 
 
 
Zdravé zuby 
 

Besedy (CHKO) 
 
 
 
Vycházky 
 
Herbář 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-dokáže odpustit, chová se přátelsky, předpokládá reakci 
spolužáků 

- vhodně vybírá mezi nabídkami druhých 
- dokáže odmítnout nabídku na podvod, krádež, pomluvu, 

zneužívání návykových látek a sexuální zneužívání 
- dokáže se obrátit o pomoc pro sebe i pro druhé 
 
-dodržuje pravidla SP v roli chodce a vhodně reaguje na 
ostatní účastníky SP 
-zná funkci reflexních doplňků a používá je 
-využívá osvojená  pravidla chování na stezkách pro chodce, 
v obytné zóně 
-rozezná další dopravní značky – Obytná zóna, Silnice pro 
motorová vozidla, Dálnice 
-dodržuje pravidla chůze po silnici týkající se jednotlivce i 
skupiny 
-správně přechází i mezi zaparkovanými vozy, správně 
přechází s jízdním kolem 
-chování na parkovišti, pravidla  na zastávce 
-na konkrétních případech rozezná mimořádnou událost 
-rozpozná rozdíl mezi signály 
-v případě mimořádné události se chová účelně, hledá 
pomoc důvěryhodné osoby 
  

 
 
EtV – akceptace druhého 
 
EtV – asertivní chování SP 
 
Chodník. 
Stezka pro chodce 
Obytná zóna 
 
 
Cestování  
 
 
 
 
Cesta do školy 
 
 
 
Varovný signál, požární poplach, 
zkouška sirén 
 
Mimořádné události 
 
 

 
 
EtV - iniciativa – ve 
vztahu k jiným, hledání 
možnosti jak vycházet 
s žáky ve třídě, mezi 
vrstevníky, iniciativa 
nepřijatá jinými, 
zpracování neúspěchu 
 
 
 
Dopravní výchova 
 
 
 
 
Ochrany člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných událostí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva dopravního 
hřiště 
 
 
 
Projektový den 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-zná rizika při setkání s cizím člověkem 
-vysvětlí podstaty rizikového chování (šikana, drogy, fyzické 
a dušení násilí, agresivita), jejich možných dopadů na 
zdraví, pomoc v nouzi 
-dokáže odhadnout rizika u vody   (bazény, vodní plochy, 
potoky, řeky, moře, tobogány), přecenění sil, skok do 
neznámé vody, tonutí 
-přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího 
-jedná racionálně dle osvojeného schématu, když se ztratí, 
zná potřebná tel.čísla 

 
Péče o zdraví a prevence rizik 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Plavecký výcvik 
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7.4.2. Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Přírodověda 
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-zjišťuje, objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 
princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi 
konečným vzhledem přírody a činností člověka 
- rozlišuje základní ekosystémy (les, potok, rybník, louka, 
zahrada, pole) a uvést jejich charakteristiku (žijící 
organismy, vztahy mezi nimi) 
-zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní  základní podstatné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a  rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí 
- pojmenuje běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých 
společenstvech, popíše stavbu jejich těla a jejich způsob 
života 
-porovnává na základě pozorování základní projevy života 
na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do 
známých skupin, využívá k tomu jednoduché klíče a atlasy 
- vyjmenuje běžně se vyskytující rostliny a houby 
v jednotlivých společenstvech 
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, 
vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Rozmanitost přírody 
- rostliny, 
- houby, 
- živočichové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přírodní společenstva a jejich změny 
v průběhu roku 

EV – ekosystémy, základní 
podmínky života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pč- koláž 
 
 
 
 
 
 
 
Vv – kreslení 

 
Vycházky 
 
 
 
 
 
 
Pobyt  v přírodě 
 
 

 
 
Besed 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 - určí příklady kulturních rostlin (region) 
- uvědomuje si nebezpečnost některých jedovatých 
rostlin 
- rozliší základní části rostlin  a jejich funkce 
- klasifikuje rozdíly mezi výživou zelených rostlin a hub  
- rozlišuje vybrané jedovaté a jedlé druhy hub a zná 
jejich stavbu 
- hovoří samostatně o změnách, kterými procházejí 
rostliny i živočichové během roku 
 
-vyjádří na základě vlastní zkušenosti základní vztahy 
mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití- ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci 
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se 
na společném řešení 
-poukáže v nejbližším společenském a přírodním 
prostředí na změny a některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního prostředí obce 
 
-účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 
odpočinek dle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Přírodověda  
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- rostliny  dělí  na výtrusné a semenné,  
                     dřeviny, byliny, houby 
- živočichy na  bezobratlé, obratlovce (plus další třídění na 
skupiny) 
- zdůvodní určení a charakterizuje jednotlivé skupiny 
- vyhledává  na  globu 
- popíše  postavení Země ve vesmíru 
- ukáže pohyb Země kolem své osy,  kolem Slunce 
- vyjmenuje planety sluneční soustavy 
- diskutuje o hvězdách, o  zkoumání vesmíru 
-vysvětlí na základě základních poznatků o Zemi jako 
součást vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním 
ročních období 
- vysvětlí  působení gravitační síly 
- popíše vzdušný obal Země 
- popíše život v mořích a oceánech 
- vysvětlí vliv podnebných pásů 
- charakterizuje přírodu Evropy 
- vyjmenuje živočichovy  různých oblastí 
-rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se 
ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou  zdraví a jeho preventivní ochranou 

Třídění organismů 
- třídění živočichů 
- třídění rostlin 

 
 
 
 
Země ve vesmíru 

- Sluneční soustava 
- Země 
- Čas a denní doby 
- Roční období 

 
 
 
 
Rozmanitost podmínek života na zemi 

- Základní oblasti Země 
- Podnebí 

 
 
 
Člověk a jeho životní podmínky a vztahy 
k prostředí 

- Lidský organismus 
- Naše tělo a zdraví, zdravá výživa 

 
Čj-slovní zásoba 
 
 
 
 
 
 
Vl-vesmír 
 
 
 
 
 
 
Hv 
 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí  
 
Zdravé zuby 

Vycházka 
Výukový 
program 
 
 
 
 
 
 
Návštěva 
hvězdárny 
 
Pobyt  v přírodě 
 
 
 
 
 
Výukový 
program 
 
Obrazový 
materiál 
Mimořádné 
události 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí základy lidské reprodukce, vývoj  
jedince, rozlišuje etapy lidského života, vysvětlí základní 
funkce jednotlivých orgánových soustav 
- ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc, 
rozezná život ohrožující zranění 
 
- uvede příklady jednoduchých strojů, zdůvodní potřebu 
energie pro život, nutnost  šetření energií  
- zabývá se základními  právy a povinnostmi 
- pamatuje si telefonní čísla krizového centra 
- dodržuje zásady bezpečného chování v různém 
prostředí 
- uplatňuje  účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události 
 - uvědomuje si účinek drog a předvede v modelových 
situacích jednoduché způsoby jejich odmítání 
-uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
-uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování 
mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
-iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníků, dokáže 
rozlišit jejich nabídky k aktivitě a na nevhodné reaguje 
asertivně 
-zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 
 
 

 
Osobní hygiena, režim dne 

- Muž a žena 
 
 
 
Základy první pomoci 

 
 
 
 
 

- Člověk a technika 
- Člověk a přírodní zdroje 
- Člověk a výroba 
- Člověk a prostředí 

Situace hromadného ohrožení 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 

 
 
 
 
 
 
 
Pč- nástroje, materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravé zuby 

 
 
 
 
 
 
 
Den s prevencí 
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7.4.3. Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Vlastivěda 
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- určí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině a 
státu 
 
- definuje pojmy vlast, cizina 
- vysvětlí základní správní pojmy: stát, prezident, 
vláda, volby, demokracie 
-zná jméno prezidenta a premiéra ČR 
-rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich 
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 
 
 
- vyhledá typické regionální hospodářství, průmysl 
- orientuje se na vlastivědné mapě ČR, vyhledá 
významná místa, významné památky, kulturní 
střediska, chráněné oblasti naší vlasti 
- najde na vlastivědné mapě velké řeky, jezera a 
rybníky ČR 
- popíše současný stav naší přírody a aktuální 
problémy životního prostředí 
- vyhledá ČR na mapě Evropy 
- vyjmenuje a ukáže na mapě sousední státy 
- uvede hlavní město ČR a dokáže najít na mapě 
 

Orientace v místě a prostoru 
 
 
Česká republika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše vlast – domov, národ, státní zřízení 
 
 
Praha 
 

VDO – občanská společnost 
a škola 
- občan, obč. společnost, 
stát 

- principy demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čj – čtení – pověst 
 
Vv – kresba kulturní 
památky 
Čj – vlastní jména 

Práce s mapou 
 
 
 
 
Vycházka 
 
 
 
 
 
 
Výukový program 
 
 
 
 
 
 
Obrazový materiál 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vyhledá Valašské Meziříčí na mapě ČR a své bydliště 
na mapě 
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 
způsobem posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, politického, správního i 
vlastnického 
 
- reprodukuje některé regionální pověsti 
- popíše některé postavy ze Starých pověstí českých 
 
- vysvětlí pojem globus, mapa, měřítko mapy 
- ukáže rovnoběžky, poledníky 
 
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
 
- zprostředkuje osobní zkušenosti, zážitky z cest, 
poznává způsob života u nás a v jiných zemích 
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní 
vztahy mezi lidmi, uvědomuje si svá práva a 
povinnosti 
- vyhledává a zpracovává informace z různých      
zdrojů  
 

 
Bydliště 
 
 
Regionální památky 
 
Lidé a čas 
Dějiny s osobnosti ČR 
 
 
 
Mapy 
 
 
 
 
Časová osa 
 

 
Čj-názvy, psaní velkých 
písmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuK – kulturní diferenciace 
 
OSV-komunikace 

 
 
Valašsko – pobyt v 
přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
Globus 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-určí  světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu  a pohybu v přírodě 
-rozlišuje mezi náčrtky, a základními typy map, 
vyhledává jednoduché  údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší 
republiky, Evropy a polokoulí 
-popíše povinnou doplňkovou výbavu cyklisty 
-dodržuje pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole, 
zná odpovědnost cyklisty 
-dodržuje pravidla SP z pohledu cyklisty i za 
zhoršených podmínek 
-vybere bezpečné místo pro pohyb na kole 
-při jízdě má přilbu, používá reflexní prvky a 
doplňkovou výbavu kola 
-rozeznává vybrané dopravní značky 
-dodržuje zásady přednosti v jízdě, zná druhy 
křižovatek a kruhový objezd 
-seznamuje se se zásadami správného chování v  
různých situacích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výbava jízdního kola 
Způsob jízdy na jízdním kole 
Cyklista na silnici 
 
 
 
 
Dopravní značky, křižovatky 
 
 
 
 
Ohrožení 

 
 
 
 
 
EtV - iniciativa – ve 
vztahu k jiným, hledání 
možnosti jak vycházet 
s žáky ve třídě, mezi 
vrstevníky, iniciativa 
nepřijatá jinými, 
zpracování neúspěchu 
 
Dopravní výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva dopravního 
hřiště 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 

-vysvětlí pojmy: poznávání cizího prostředí, 
strach, stres, zbabělost, statečnost, 
evakuace 
-bezpečně se pohybuje v budově i mimo 
budovu za rizikových situaci 
-zná nouzový východ školy, označené 
únikové cesty 
-zvládá základní pravidla bezpečného 
zacházení s ohněm  
-zvládá základní pravidla bezpečného 
chování při nálezu neznámého předmětu, 
látky, munice, spadlých drátů elektrického 
vedení 
-rozezná označení uzávěru vody a plynu, 
elektřiny 
-poskytne základní první pomoc- dezinfekce, 
drobná poranění, opařeniny, popáleniny, 
zastaví krvácení, zafixuje zlomenou 
končetinu 
-vnímá dopravní situaci, správně ji 
vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec  i cyklista 

 

 

 

 

 
Ohrožení  
Osobní bezpečí a prevence duševního a 
fyzického zdraví 
 
 
 
 
Požáry a jejich rizika 
 
 
 
 
 
 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci 

 
Ochrany člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných událostí 

 
Projektový den 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět : Vlastivěda 
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-  orientuje se na mapě 
- ukáže na  mapě státy EU 
- na mapě určí  polohu státu k ČR, najde hlavní 

město, dokáže stručně charakterizovat státy EU 
- s pomocí mapy vyjmenuje významné průmyslové 

podniky 
- rozezná významné zemědělské plodiny, 

zemědělské oblasti 
- na mapě ukáže důležité železniční a dálniční 

komunikace 
-rozlišuje příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných 

příslušníků a vztahy mezi nimi 
- odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 
- vysvětlí pojmy: mezilidské vztahy, solidarita, právní 

a etické normy 
- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 

v rodině, obci 
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se 

už tolerovat nemohou a která porušují základní 
lidská práva a demokratické principy 

Místo, kde žijeme 
Žijeme v Evropě 
Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, 
cestování 
Mapy obecně, zeměpisné a tematické 
 

Hospodářství ČR 
Co je hospodářství, zemědělská výroba, průmysl, 
doprava, obchod a služby, cestovní ruch 
 
 

Lidé kolem nás 
Člověk ve společenství 

- Rodina – příbuzenské vztahy, role členů 
rodiny 

- Soužití lidí, mezilidské vztahy, 
- Chování lidí, principy demokracie 
- Právo a spravedlnost, právní normy 

 
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné 

 
VMEGS – jsme Evropané 
 
Čj-názvy 
 
 
Pč-stroje, materiály 
 
 
 
 
 
 
Př-živočichové 
 
 
OSV – mezilidské vztahy 
 
VDO – občanská 
společnost a škola, 
principy demokracie  

 
Výukové 
programy 
 
 
 
 
Vycházky 
 
 
 
 
 
 
Beseda 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- orientuje se v základních formách vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích 

 
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
- rozezná současné a minulé a orientuje se 

v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší 
vlasti s využitím regionálních specifik 

 
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti, zdůvodní základní význam chráněných 
částí přírody, nemovitých i movitých kulturních 
památek 

 

-srovnává a hodnotí  na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území 
v minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 
-objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 
- orientuje se v základních formách vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích, odhadne, a 
zkontroluje si cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si 
půjčovat a jak vracet dluhy 

 
 

 
 
 

Lidé a čas 
- Orientace v čase a časový řád 
- Současnost a minulost v našem životě 
- Významné události našich dějin 

 

 
 
 
 
Vv 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vnímá dopravní situaci,  správně ji vyhodnotí a 
vyvodí odpovídající závěry pro své chování 
chodce nebo cyklisty 
-bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty 
-pozná všechny účastníky SP a chápe vztahy mezi 
nimi 
-odhadne nejbezpečnější řešení různých 
dopravních situací 
-všechna pravidla silničního provozu dodržuje 
jako jednotlivec i jako člen skupiny 
-bezpečně překonává křižovatky, dodržuje 
pravidlo pravé ruky 
-zná důležité dopravní značky 
-dokáže vybrat vhodné a nevhodné lokality 
k uskutečnění volnočasových aktivit souvisejících 
se silničním provozem 
-dodržuje základní pravidla bezpečnosti při 
cestování dopravními prostředky 
-snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na 
sebe i ostatní účastníky SP 
-ošetří úrazy různého charakteru 
-účastní se nácviku resuscitace 
-přivolá pomoc a správně nahlásí událost 
-charakterizuje základní složky, funkce a činnosti 
integrovaného záchranného systému 
-rozpozná ve svém okolí jednání a chování, které 
již nelze tolerovat, které porušují základní lidská 
práva nebo demokratické principy 

 
Chodec a cyklista 
Výbava jízdního kola 
 
        
Bezpečná jízda 
 
 
Křižovatky 
 
 
 
 
Cesta dopravními prostředky 
 
 
 
 
První pomoc 
 
 
Složky záchranného systému 

 
Dopravní výchova 
 
 
EtV - iniciativa – ve vztahu 
k jiným, hledání možnosti 
jak vycházet s žáky ve 
třídě, mezi vrstevníky, 
iniciativa nepřijatá jinými,  
zpracování neúspěchu 
 
 
 
 
 
 
Ochrana člověka za 
běžných rizik a 
mimořádných událostí 
 

 
Návštěva dopravního 
hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektový den 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-seznámí se s prevencí rizik letních a zimních 
sportů 
-rozlišuje příčiny úrazů, případně příznaky 
různých nemocí a uplatňuje zásady jejich 
prevence, léčby 
-rozezná rizika otrav, jejich příčiny a příznaky 
(houby, jedovaté rostliny, plyn, atd..) 
-v modelové situaci uplatní správný postup 
při zásahu jiného člověka elektrickým 
proudem 
-rozlišuje situace kdy lze a kdy nelze uhasit 
požár 
-vysvětlí pojem: skutečné hodnoty, citová a 
mravní zralost, pomoc, přátelství, trápení, 
diskriminace, šikana, kyberšikana, násilí, linka 
bezpečí, sebepoškozování 
-pozná zneužívající osobu, rozezná rizikové 
situace, riziková místa i rizikové osoby a 
dokáže odmítnout nevhodné návrhy, má 
základní právní povědomí, přivolá pomoc 
dospělého 
- uplatňuje účelné způsoby chování 
v situacích ohrožujících zdraví a v moderních 
 
- stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich  vyplývající rizika vzniku  
mimořádných událostí, v modelové situaci 
prokáže schopnost účinně chránit 

 
 
Péče o zdraví a poskytování první pomoci 
 
 
 
 
Zásah el. proudem 
 
 
 
Pojmy 
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7.5. Charakteristika vyučovacího předmětu : Člověk a společnost 
 
7.5.1. Vyučovací předmět : Dějepis 
 
Charakteristika předmětu 

Výuka otevírá  žákům pohled na důležitá období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s historickými událostmi a 
osobami, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i v současném životě. Důraz je kladen na tematické celky týkající se 
učiva českých a evropských dějin. Sledovaným cílem je zasadit funkčním způsobem národní dějiny do celku dějin nejen evropských, ale i 
světových a jasně nastínit obecné dějinné vývojové tendence. Důraz je kladen na schopnost žáka odhalit a definovat příčiny a následky 
jednotlivých událostí či historických jevů a pochopit dějinnou podmíněnost moderní společnosti. 

Výuka dějepisu by měla vést u žáků k podchycení a rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných společenství a měla 
by přispět k uvědomování si sounáležitostí s evropskou kulturou. 
 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito okruhy: 
-člověk v dějinách 
-počátky lidské společnosti 
-nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 
-křesťanství a středověká kultura 
-objevy a dobývání, počátky nové doby 
-modernizace společnosti 
-moderní doba 
-rozdělený a integrující  se svět 
 
 

Časové a organizační vymezení 
Časová dotace oblasti Člověk a společnost je dle RVP  je 22 hodin. 
Je využíváno těchto forem výuky : práce s odbornou literaturou, historickými dokumenty, práce s mapu, exkurze, výstavy, vyhledávání na 
internetu, výukové programy. Součástí výuky je i projektové vyučování. 
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Výchovné a vzdělávací postupy pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
1. Kompetence k učení 
-předkládat žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů 
-nabízet aktivační metody / exkurze, besedy, projektová výuka / 
-zadávat úlohy, u kterých je nutné využití poznatků z různých předmětů 
-žák vyhledává, třídí informace a na základě jejich pochopení a propojení je využívá v procesu učení i v praktickém životě 
-žák používá obecné termíny, symboly a znaky – uvádí věci do souvislosti 
-poznatky z různých vzdělávacích oblastí propojuje do širších celků – vytváří si komplexnější pohled na společenské jevy 
 
 
2. Kompetence k řešení problému 
-zařazovat různé aktivity / diskuse,  řešení problému, ITC, kreslení, výklad / 
-volit metody, při kterých žáci samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 
-učit žáky kriticky myslet, dělat uvážlivá rozhodnutí a učí je svá rozhodnutí obhájit  

 
 
3. Kompetence komunikativní 
-umožnit žákům diskuzi na dané téma, umožnit vyjadřovat své myšlenky, obhájit svůj názor 
-učit je  se výstižně a kultivovaně vyjadřovat v písemném i ústním projevu 
-umožnit žáků pracovat s různými typy textů a dokumentů / mapy, grafy, obrazy / 
-pomocí zavádění skupinové a projektové výuky vést žáky ke komunikaci ve skupině 
-využívat neverbální komunikace v rámci dramatizace historických událostí 
 
 
4. Kompetence sociální a personální 
-vytvářet příznivé klima ve třídě na základě ohleduplnosti a přispívá k upevňování mezilidských vztahů 
-spolupracovat ve skupině a ovlivňuje kvalitu společné práce 

 
 

5. Kompetence občanské 
-učit žáky respektovat a chránit naše tradice, kulturní a historické dědictví / historické památky, muzea, divadla / 
-projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům 
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-vést  je k aktivnímu zapojování do kulturního dění  a sportovních aktivit / soutěže, výstavy / 
-respektovat přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot 
-odmítat útlak a hrubé násilí 

 
6. Kompetence pracovní 
-vést žáky k využívání znalostí a zkušeností  v běžné praxi 
-dodržuje pravidla, plní povinnosti a závazky 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Dějepis 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 - uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných znalostí 
- uvede příklady zdrojů informací o 
minulosti;  
- pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 
 

- orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy 
v chronologickém sledu 
 
 - vysvětlí vývoj člověka a způsob života lidí v 
pravěku 
 - charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 
 
 

 - objasní význam  zemědělství, dobytkářství 
a zpracování kovů pro lidskou společnost 
 - uvede příklady archeologických kultur na 
našem  území 
 
 - rozpozná souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých 
zemědělských civilizací 
 

Historie jako věda, prameny hmotné a písemné,    
archeologie, znalost okolí – muzea, knihovny, 
archivy 
 
 
 
 
Práce s časovou osou, kalendář a letopočet 
 
 
 
Vývoj člověka jako druhu, člověk lovec, 
zemědělec, řemeslník, náboženské představy a 
představy o posmrtném životě 
 
 
 
Doba kamenná, bronzová a železná 
 
 
 
Starověké státy – Mezopotámie, Egypt, Čína, 
Indie a ostatní státy na Předním východě 
 
 

MeV - informace 
 
 
 
 
M – záporná čísla, časová 
osa 
 
 
 
OSV –mezilidské vztahy 
Čj – Rozvoj řeči, typy 
písma 
Př – evoluce 
Vv – první umělecké proj. 
 
Ch – slitiny kovů 
 
 
VMEGS – vztah člověka a 
prostředí 
Z – svět 
Čj –nejstarší literatura 
M – převody jednotek  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního 
dědictví 

 
 
 

 - demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury  
 - uvede osobnosti antiky důležité pro 
evropskou civilizaci, zrod křesťanství  a 
souvislost s judaismem 
- posoudí význam kulturního odkazu řecké 
civilizace 
  
 

 - porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech 
a vysvětlí podstatu antické demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura starověkých civilizací, divy světa, 
olympiáda 
 
 
 
 
Antické Řecko – Atény, Sparta, Alexandr Veliký 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antický Řím – království, republika, císařství 
  Vzdělanost a náboženství období antiky 

OSV - kreativita 
Tv – atletika, gymnastika 
Vv –kultura starověkého 
světa  
 
VMEGS – jsme Evropané 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – občan, občanská 
společnost, stát 
Čj – antická literatura 
Vo –stát, formy vlády 
M – Phytagorova a 
Thaletova věta 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Dějepis 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 - popíše podstatnou změnu evropské 
situace, která nastala v důsledku příchodu 
nových etnik, christianizace a vznik států 
 - porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní 
oblasti 
- objasní vývoj Velkomoravské říše, českého 
státu a postavení těchto útvarů 
v evropských souvislostech 
 

-vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi 
světskou a církevní mocí, vztah křesťanství 
ke kacířství a jiným věroukám 
 - ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady 
románské a gotické kultury 
 - vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu 
církve včetně reakce církve na tyto 
požadavky 
 - vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

stěhování národů, vznik a vývoj raně 
středověkých státních útvarů 
 
Franská říše, Byzantská říše, Arabové, základy 
křesťanství, jeho šíření, další významná 
náboženství středověku 
 
První státní útvary na našem území, 
Velkomoravská říše a český stát v době 
Přemyslovců 
 
Vývoj středověké společnosti, život ve městě a 
na venkově, středověká vzdělanost, kulturní 
slohy 
 
Renesance a humanismus, reformace a 
protireformace 
 
Husitské války, proudy husitské revoluce, 
osobnosti husitství 

VMEGS – jsme Evropané 
Z – Evropa 
 
MuV – kulturní diference 
Čj – bible 
Rv – světová náboženství 
 
ČJ – Konstantin,  Metoděj 
Vo – náboženství 
Rv, – románská, gotická, 
renesanční kultura – znaky 
Vv – malířství, sochař. 
 
VMEGS – vztah člověka a 
prostředí 
Čj – pozdní středověk a raný 
novověk v literatuře 
Vo – člověk a společnost 
 
Čj – J. Hus 
Hv – husitské písně 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 - popíše průběh zámořských objevů a 
charakterizuje jejich příčiny a důsledky 
 
 
   
 - objasní postavení českého státu 
v podmínkách Evropy rozdělené do řady 
mocenských a náboženských center a jeho 
postavení uvnitř 
habsburské monarchie 
 
- posoudí třicetiletou válku jako mocensko-
ideový konflikt a důsledek náboženské 
nesnášenlivosti, objasní  její příčiny a 
důsledky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objevné cesty a jejich důsledky pro Evropu 
 
 
 
 
Lucemburkové, Jagellovci a Habsburkové na 
českém trůně 
 
 
 
 
Třicetiletá válka 

 
VMEGS – jsme Evropané 
Z – svět 
M  - úlohy o pohybu 
 
 
VMEGS – mírové poselství 
Jiřího z Poděbrad 

 

 
 

 



175 

 

 

Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Dějepis 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích i u nás, které 
charakterizují modernizaci společnosti 
- charakterizuje pojmy –  absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus 
- definuje pojem osvícenský absolutismus                                                                                                         
- objasní vliv osvícenství na hospodářský, 
společenský a kulturní rozvoj našich zemí 
- interpretuje osvícenství jako významný historický 
předěl, který ovlivnil politický vývoj evropských zemí 
- rozpozná projevy barokní kultury, 
rokoka a klasicismu 
- vysvětlí problematiku nástupu Marie Terezie na 
trůn   /pragmatická sankce/ 
- uvede reformy Marie Terezie a Josefa II. a zhodnotí 
jejich význam 
- zhodnotí úsilí o vytvoření jednotlivých národních 
celků 
- objasní význam boje za svobodu 
- vysvětlí soupeření mezi velmocemi a vymezení 
kolonií 
- popíše fr.společnost před   revolucí charakterizuje 
příčiny revoluce                                                                        
- sestaví základní osnovu průběhu  rev.událostí      
 

 
Osvícenský absolutismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Terezie, Josef II. 
 
 
Velká Británie a počátky britského 
impéria 
 
Vznik USA 
 
 
VFR 

 
VDO-rekatolizace, náb. 
nesnášenlivost 
 
Čj-osvícenství, klasi- 
cismus 
Hv,Vv-znaky, 
představitelé 
 
 
 
VMEGS-životní 
perspektivy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- charakterizuje Napoleona a  jeho tažení 
-objasní souvislost mezi  událostmi VFR a 
napoleonských válek, rozbití  starých struktur v 
Evropě 
                                                  
- zhodnotí výsledky revoluce 1848 
- uvede hlavní znaky bachovského absolutismu 
a příčiny jeho pádu                                                                                                   
- porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislostech s národními hnutími 
vybraných evropských národů 
- vysvětlí pojem vlastenectví 
-charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin, uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 
-na příkladech demonstruje základní politické proudy 
- objasní význam obrozeneckých snah  
významných osobností 
- zhodnotí úsilí vytvořit jednotlivé národnostní celky 
- charakterizuje historický rozměr pojmu rasismus 
- popíše pokrok, který přinesla vědeckotechnická 
revoluce a uvede konkrétní  příklady vynálezů  
- charakterizuje hlavní změny na počátku 20.století 
- charakterizuje České země před 1.světovou válkou 
- popíše neúspěšnou snahu o česko-německé 
vyrovnání 
-vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnoměrného vývoje jednotlivých částí Evropy a 
světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla 
- sestaví základní osnovu průběhu 1.svět.války  

 
 
VFR 
 
 
 
 
 
1848,Národní obrození 
 
 
 
 
 
Sjednocení Německa, Itálie 
 
 
 
 
 
Občanská válka v USA 
Vědeckotechnická revoluce 
 
 
 
1.světová válka 

 
 
 
 
VDO-USA, Fr.-revoluce 
/Listina práv a svobod/ 
 
EV-historické památky 
 
 
MDV-obroda č .jazyka, 
knihy, noviny 
VDO-politika, samospráva 
Čj-počátky nár. obrození 
VDO-obč. společnost 
EV-průmyslová revoluce, 
dopad na živ. prostředí 
 
 
 
MuV-rasismus, 
otrokářství 
 
VMEGS-st.a evropské 
symboly 
MuV-etika, lidské vztahy, 
kulturní rozdíly 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Dějepis 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- na příkladech demonstruje zneužití 
techniky ve           světových válkách a jeho 
důsledky 
 
 
- rozpozná  klady a nedostatky 
demokratických systémů 
 - charakterizuje jednotlivé totalitní systémy,  
příčiny jejich nastolení v širších 
ekonomických a politických souvislostech a 
důsledky jejich existence pro svět;  
 - pozná  destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 
 - na příkladech vyloží pojmy antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska 
lidských práv 
 
 
 
 - zhodnotí postavení ČSR v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

 Příčiny a vznik světových válek, jejich politické, 
sociální, kulturní a ekonomické důsledky 
 
 
 
 
Demokracie, totalitní systémy – komunismus, 
fašismus, nacismus, hospodářská krize a její 
důsledky, antisemitismus, rasismus, holocaust, 
boj za lidská práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vznik ČSR a její hospodářsko-politický vývoj do 
roku 1948, sociální a národnostní problémy, 
rozvoj kultury 
 

Vo – lidská práva, 
mezinárodní vztahy 
Čj – literatura válečná a 
meziválečná 
 
 
VDO – principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
MeV - propaganda 
MuV – etnický původ 
OSV – morální rozvoj, 
hodnoty, postoje 
Vo –člověk a společnost, 
mezilidské vztahy, lidská 
práva, politické systémy 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Exkurze: 
koncentrační tábor 
v Osvětimi  
Beseda s účastníky 2. 
světové války 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- objasní příčiny a důsledky vzniku 
bipolárního světa, uvede příklady střetávání 
obou bloků 
 
 - posoudí postavení rozvojových zemí 
 
-vysvětlí a na příkladech ukáže mocenské  a 
politické důvody euroatlantické hospodářské 
a vojenské spolupráce 
 
 
 - prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozdělení světa po 2. světové válce, bipolarita, 
studená válka 
 
60. a 70. léta – boj za nezávislost jednotlivých 
států ve světě, rozpad koloniálního systému 
 
 
 
 
Revoluce 1989, vznik ČR, faktory pro zdravý 
vývoj světa 

 
VMEGS – zásahy do 
přírod. poměrů 
 
VMEGS – jsme Evropané 
Čj - literatura 
 
VDO –utváření hodnot 
svoboda, tolerance 
MeV – zdroje  informací 
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Člověk a společnost (2. stupeň) 
 
 

Vyučovací předmět: Výchova k občanství 
  
Obsahové vymezení předmětu 
   Vyučovací předmět Výchova k občanství je zařazen spolu s vyučovacím předmětem Dějepis do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Jeho 
cílem je formování a rozvíjení občanského profilu žáků, kteří se učí postupně orientovat ve významných okolnostech společenského života. Vede 
žáky k objektivnímu sebepoznání a poznávání osobností druhých lidí, k pochopení jednání lidí v různých životních situacích. Učí žáky respektovat 
zásady a pravidla společenského chování a soužití, uvědomovat si důsledky svých činů, seznamuje žáky  s rodinnými a společenskými vztahy. Učí 
žáky rozvíjet právní vědomí a zapojovat je do aktivní účasti v dění demokratické společnosti. Informuje žáky o  hospodářském životě  a činnosti 
důležitých politických orgánů a institucí, o mezinárodních organizacích. 

 
 

Časové a organizační vymezení předmětu 
Pro vzdělávací oblast Člověk a společnost je minimální časová dotace dle RVP 12 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat ve třídách, případně 
v odborné učebně výpočetní techniky. Vyučující využívá moderní formy a metody výuky, běžně se využívá audiovizuální technika. 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

1. Kompetence k učení: 
- vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 
dalšímu studiu a celoživotnímu učení 
- operuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 
toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 
- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 
způsobem by mohl své učení zdokonalit 
- seznamuje se s novými informacemi, učí se využívat různých informačních zdrojů (internet, knihy a časopisy, učebnice, svědectví pamětníků) 
- učí se vybírat  a třídit informace, propojovat je s již získanými poznatky, zařazovat je do širších celků a nalézat mezi nimi souvislosti 
- při výuce využívá různé aktivační metody (hry, besedy, vycházky, exkurze) 
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2. Kompetence k řešení problémů 
- vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém 
- kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 
- vyhledá vhodné informace k řešení problému 
- hledá více variant řešení problému 
- při řešení problémů vzájemně spolupracuje, ale zároveň hledá své vlastní způsoby řešení   
 
 

3. Kompetence komunikativní 
- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 
argumentuje 
- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
- formuje a vyjadřuje své myšlenky, vyjadřuje se kultivovaně, výstižně a v logickém sledu 
- využívá neverbální komunikace 
 

4. Kompetence sociální a personální 
- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role 
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje 
zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 
- vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, 
aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 
- při práci v týmu si se spolužáky vzájemně  naslouchá a pomáhá, upevňuje dobré vztahy v kolektivu 
- hodnotí práci svou i ostatních 
 
 

5. Kompetence občanské 
- respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 
uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích 
- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, má smysl pro kulturu a 
tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění 
- zapojuje se do dění ve třídě, škole i obci (městě) 
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- zodpovědně se rozhoduje a respektuje názory jiných 
 
 

6. Kompetence pracovní 
- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky 
- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, ale i z hlediska ochrany kulturních a společenských hodnot 
- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí 
podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření 
- orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, 
rozvíjí své podnikatelské myšlení 
- zadané úkoly plní efektivně, neplýtvá časem 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Výchova k občanství 
Ročník    : 6. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- uvědomuje si svá práva a své povinnosti, 
podílí se na volbě  třídní samosprávy, 
vysvětlí důležitost vzdělání pro život 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- uvede příklady důležitých institucí ve 
městě 
- vypráví o své obci (svém městě), o 
Valašsku, vyjmenuje místní tradice, uvede 
příklady kulturního života ve městě a 
v regionu 
 
- chrání svůj i školní a obecní majetek 
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 
 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 
Naše škola 
- život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam 
a činnost žákovské samosprávy, společná 
pravidla a normy; vklad vzdělání pro život 
 
 
 
 
 
 
 
Naše obec, region, kraj 
- důležité instituce, zajímavá a památná místa, 
významní rodáci, místní tradice  (Poličná, 
Valašské Meziříčí, Valašsko – minulost a 
přítomnost, místní tradice, pověsti, rodáci, 
kulturní a veřejný život města, regionu) 
- ochrana kulturních památek, přírodních 
objektů a majetku 

 
 
VDO – vychovává úctě k 
zákonu 
VDO – vede k pochopení 
významu řádu, pravidel a 
zákonů pro fungování 
společnosti 
OSV – přispívá k utváření 
dobrých mezilidských 
vztahů ve třídě a mimo ni 
 
 
Čj, Z 
MuV- rozvíjí dovednost 
orientovat se v pluralitní 
společnosti a využívat 
interkulturních kontaktů 
k obohacení sebe i 
druhých 
VMEGS – pomáhá 
překonávat stereotypy a 
předsudky 

EtV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 
 
- objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání, vyjmenuje 
státní svátky 
- popíše nejdůležitější národní zvyky a 
obyčeje v průběhu roku a zdůvodní, proč je 
dodržujeme 
(Vánoce, Velikonoce) 
 
 
- na příkladu vysvětlí, co je morální a 
nemorální 
- vyjmenuje pravidla slušného a 
společenského chování a řídí se jimi 

 
 
 
 
 
 
 
Naše vlast 
- domov, krajina, národ 
- pojem vlasti a vlastenectví; zajímavá a 
památná místa; co nás proslavilo, významné 
osobnosti; 

- státní symboly, státní svátky, významné dny 
- rok v jeho proměnách a slavnostech 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zásady lidského soužití 
- morálka a mravnost, svoboda a vzájemná 
závislost, pravidla chování 

VDO – vede 
k otevřenému, aktivnímu, 
zainteresovanému postoji 
v životě 
EV – poskytuje znalosti, 
dovednosti a pěstuje 
návyky nezbytné pro 
každodenní žádoucí 
jednání občana vůči 
prostředí 
 
VMEGS – utváří pozitivní 
postoje k jinakosti a 
kulturní rozmanitosti 
VDO – přispívá k utváření 
hodnot jako je svoboda, 
solidarita, tolerance a 
odpovědnost 
Čj 
 
 
OSV – přispívá 
k uvědomování mravních 
rozměrů různých způsobů 
lidského chování 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
- posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých úkolů v rodině, ve 
škole, v obci 
 
- učí se se svými spolužáky spolupracovat 
- analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

 
 
 
 
- dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí 

 
VDO – rozvíjí 
disciplinovanost a 
sebekritiku 
OSV – utváří a rozvíjí 
základní dovednosti pro 
spolupráci 
OSV – vede 
k uvědomování si 
hodnoty spolupráce a 
pomoci 

 
 
 
 
Skupinová práce, 
práce v třídních 
kolektivech, školní 
akce 
 
 
EtV 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Výchova k občanství 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 
- uvede příklady rozdílného slavení 
některých svátků a dodržování tradic a 
zvyků u nás a v jiných zemích 
 
 
 
 
 
 
 
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

 
ČLOVÉK VE SPOLEČNOSTI 
Kulturní život 
- rozmanitost kulturních projevů, kulturní 
hodnoty, kulturní tradice našeho národa 
v kontextu evropských států 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kulturní instituce 

 
VMEGS – upevňuje 
osvojování vzorů chování 
evropského občana a 
smysl pro zodpovědnost 
MeV – rozvíjí citlivost 
vůči předsudkům a 
zjednodušeným soudům 
o společnosti (zejména o 
menšinách) i jednotlivci 
VDO – vede 
k respektování 
kulturních, etnických a 
jiných odlišností 
Čj 
MuV – pomáhá žákům 
prostřednictvím 
informací vytvářet 
postoje tolerance a 
respektu k odlišným 
sociokulturním 
skupinám,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- návštěva muzea, 
výstavy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
- vysvětlí pojmy masová kultura, kultura 
hmotná a duchovní 
- kriticky přistupuje k mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj k působení 
propagandy a reklamy na veřejné mínění a 
chování lidí 
 
 
 
 
- rozlišuje manipulační působení médií a 
identifikuje se s pozitivními prosociálními 
vzory 
 
 
 
 
- se rozhoduje uvážlivě a vhodně 
v každodenních situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních problémů 
 

 
 
 
 
 
- masová kultura, prostředky masové 
komunikace, masmédia 
 
 
 
 
 
EtV 
REÁLNÉ A ZOBRAZENÉ VZORY 
- podpora pozitivního působení televize a médií 
– nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický 
přístup k působení médií, eliminace vlivu agrese, 
zvládání agrese, rozlišování mezi realitou a 
pseudorealitou, účinná obrana proti manipulaci 
médií, média a volný čas 
EtV 
ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ 
- asertivní chování – přijatelný kompromis , 
konstruktivní kritika, přijetí pochvaly, požádání o 
laskavost, stížnost, otázka po důvodu, realizace 
svých práv, řešení konfliktu 

reflektovat zázemí 
příslušníků ostatních 
sociokulturních skupin a 
uznávat je 
 
MeV – učí využívat 
potenciál médií jako 
zdroje informací, kvalitní 
zábavy i naplnění 
volného času 
MeV – rozvíjí citlivost 
vůči stereotypům 
v obsahu médií i způsobu 
zpracování mediálních 
sdělení 
MeV- vytváří představu o 
roli médií v každodenním 
životě v regionu 
(v lokalitě) 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- nahrazuje agresivní a pasivní chování 
chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
- analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vysvětlí, čím se mohou lidé od sebe lišit, 
uvede důsledky porušování rovnosti lidí 
- zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své 
možnosti, jak může v případě potřeby 
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci 
v situacích ohrožení a obrany státu 
 
- je vnímavý k sociálním problémům, 
v kontextu své situace a svých možností 
přispívá k jejich řešení 
- spolupracuje i v obtížných sociálních 
situacích 
- respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu 

- obrana před manipulací – asertivní techniky – 
manipulace, vysvětlení a nácvik jednotlivých 
asertivních technik 
- fair play – zdravá soutěživost, dodržování 
pravidel hry, asertivita a prosociálnost 
v soutěživých situacích, prosociálnost a sport 
 
 
 
 
 
Lidská setkání 
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost 
a nerovnost, rovné postavení mužů a žen 
- lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební 
lidé ve společnosti 
 
 
EtV 
INICIATIVA A KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST 
- iniciativa ve ztížených podmínkách – pozitivní 
formulace problému, pomoc anonymnímu 
člověku, veřejná osobní angažovanost 

VDO – prohlubuje 
empatii, schopnost 
aktivního naslouchání a 
spravedlivého 
posuzování 
OSV- vede 
k uvědomování si 
hodnoty různosti lidí, 
názorů, přístupů k řešení 
problémů 
VDO – motivuje 
k ohleduplnosti a ochotě 
pomáhat zejména 
slabším 
 

Charitativní akce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- vysvětlí pojmy:  komunikace verbální, 
neverbální, komunikace činy, masová 
komunikace 
 
- uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými řeší 
nenásilným způsobem 
 
- komunikuje otevřeně, pravdivě, 
s porozuměním pro potřeby druhých a 
přiměřeně situaci 
 
 
 
 
- uvede příklady konfliktních situací a 
navrhne způsoby řešení 
- rozpozná netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extrémistické projevy v chování 
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem 
projevům lidské nesnášenlivosti 
 
 
 

 
Vztahy mezi lidmi 
- osobní a neosobní vztahy, mezilidská 
komunikace 
 
 
 
 
 
EtV 
KOMUNIKACE 
- otevřená komunikace – úrovně komunikace, 
zásady verbální komunikace, dialog 
 
 
 
- konflikty v mezilidských vztazích, problémy 
lidské nesnášenlivosti (rasismus, xenofobie, 
extrémistické projevy) 
EtV 
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY 
- jedinečnost a  identita člověka – rozvoj 
sebevědomí, hodnotová orientace, rozvoj 
sebeovládání a morálního úsudku, 
selfmanagement, úvahy nad mravními zásadami, 
radost a optimismus v životě 

OSV – rozvíjí základní 
dovednosti dobré 
komunikace a k tomu 
příslušné vědomosti 
OSV – umožňuje získat 
základní sociální 
dovednosti pro řešení 
složitých situací 
(konfliktů) 
Čj, Vz 
 
 
 
 
 
 
 
MuV – vede 
k angažovanosti při 
potírání projevů 
intolerance, xenofobie, 
diskriminace a rasismu 
MuV – rozvíjí dovednost 
rozpoznat projevy rasové 
nesnášenlivosti a 
napomáhá prevenci 
vzniku xenofobie 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
  
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady 
- používá peníze v běžných situacích, odhadne a 
zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na 
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 
 
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede 
hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje 
zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům v 
hospodaření s penězi 
- na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

EtV 
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA 
- duchovní rozměr člověka – obrana proti 
sektám, tolerance k lidem s jiným světovým 
názorem, informace o různých 
světonázorech 
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
Majetek, vlastnictví 
- formy vlastnictví (soukromé, veřejné, 
osobní, společné), hmotné a duševní 
vlastnictví, jejich ochrana 
 hospodaření s penězi, majetkem a různými 
formami vlastnictví 
Rozpočet domácnosti 
-rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, 
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 
způsoby placení; banka jako správce peněz, 
úspory, půjčky 
EtV 
APLIKOVANÁ ETICKÁ VÝCHOVA 
- ekonomické hodnoty – rozumné 
nakládání s penězi, zájem o otázky 
národního hospodářství, vztah mezi 
ekonomikou a etikou, rozvíjení 
ekonomických ctností – šetrnost, 
podnikavost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Výchova k občanství 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
- vysvětlí různé významy slova osobnost, 
popíše základní znaky jednotlivých druhů 
temperamentu 
 
 
 
- se rozhoduje uvážlivě a vhodně 
v každodenních situacích a nevyhýbá se 
řešení osobních problémů 
 
 
 
- respektuje velikost a důstojnost lidské 
osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu 

 
ČLOVĚK JAKO JEDINEC 
Podobnost a odlišnost lidí 
- projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a 
jednání, osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, 
charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál 
- pojem osobnosti člověka, typy osobností, 
temperament 
 
EtV 
REÁLNĚ A ZOBRAZENÉ VZORY 
- já – potenciální vzor pro druhé – smysl a cíl mého 
života, postoje, zodpovědný život, mé schopnosti a 
společnost, zdravý způsob života, autonomie a 
konformita 
 
EtV 
DŮSTOJNOST A IDENTITA LIDSKÉ OSOBY 
- úcta k lidské osobě – lidská práva, zdroje lidských 
práv, svoboda, rovnost, potenciality člověka, pozitivní 
hodnocení druhých v obtížných situacích, občanská 
zralost 
 

OSV – napomáhá 
k zvládání vlastního 
chování 
Vz, Člověk a svět práce, 
Čj 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 - posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných 
cílů, objasní význam vůle při dosahování 
cílů a překonávání překážek 
 
- rozpozná projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u 
druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání 
 
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet 
osobní přednosti, překonávat osobní 
nedostatky a pěstovat zdravou 
sebedůvěru 
 
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně 
práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí 
význam ochrany lidských práv a svobod, 
rozumí povinnostem občana při zajištění 
obrany státu 
 

Vnitřní svět člověka 
- vnímání a prožívání, poznávání a posuzování 
skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních 
hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování 
druhých lidí 
 
 
 
 
 
Osobní rozvoj 
- životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na 
životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, 
vůle a osobní kázně při seberozvoji  
 
STÁT A PRÁVO 
Lidská práva 
- základní lidská práva, práva dítěte, jejich ochrana; 
úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech; 
poškozování lidských práv, šikana, diskriminace 
 
 

OSV – vede 
k porozumění sobě 
samému a druhým 
Člověk a svět práce, Čj 
OSV – napomáhá 
primární prevenci 
sociálně-patologických 
jevů a škodlivých 
způsobů  
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – vede k aktivnímu 
postoji v obhajování a 
dodržování lidských 
práv a svobod 
chování 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
- analyzuje etické aspekty různých 
životních situací 
 
 
 
- objasní význam a právní úpravy 
důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní 
poměr, manželství 
 
- dodržuje právní ustanovení, která se na 
něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich 
porušování 
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů 
právní ochrany občanů, uvede příklady 
jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů 
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich 
příklady 
- diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 
- provádí jednoduché právní úkony a 
chápe jejich důsledky, uvede příklady 
některých smluv upravujících občansko-
právní vztahy – osobní přeprava; koupě, 
oprava či pronájem věci 
 
 
  

 
EtV 
APLIKOVANÁ ETICKÁ ÝCHOVA 
- etické hodnoty – zdroje etiky, osobní odpovědnost, 
smysl života, aplikace mravních zásad a hodnot, 
ctnosti, svědomí a jeho rozvoj 
 
Právní řád České republiky 
- význam a funkce právního řádu, orgány právní 
ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, 
předpis, publikování právních předpisů 
 
Protiprávní jednání 
- druhy a postihy protiprávního jednání, včetně 
korupce, trestní postižitelnost; porušování předpisů 
v silničním provozu, porušování práv k duševnímu 
vlastnictví 
 
 
 
 
 
 
Právo v každodenním životě 
- význam právních vztahů, důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající; základní práva spotřebitele, 
právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na 
reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot, 
styk s úřady 

 
 
 
 
 
 
 
VDO – vede 
k pochopení významu 
řádu, pravidel a zákonů 
pro fungování 
společnosti 
 
 
VDO – vede o uvažování 
o problémech v širších 
souvislostech a ke 
kritickému myšlení 
 
 
 
 
VDO – rozvíjí a 
prohlubuje 
komunikativní 
formulační, 
argumentační, 
dialogické a prezentační 
schopnosti a dovednosti 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a společnost 
Vyučovací předmět : Výchova k občanství 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 
- rozlišuje a porovná úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí 
 
 
- uvede příklady institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů a státu 
 
- objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev 
v demokratických státech a uvede příklady, 
jak mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní život občanů 
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby  
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější 
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 
 

STÁT A PRÁVO 
Právní základy státu 
- znaky státu, typy a formy státu, základy 
státního zřízení ČR, státní občanství ČR, Ústava 
ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce, 
obrana státu, armáda ČR 
 
Státní správa a samospráva 
- orgány a instituce státní správy a samosprávy, 
jejich úkoly 
 
 
Principy demokracie 
- znaky demokratického způsobu rozhodování a 
řízení státu; politický pluralismus, základy 
politického systému ČR, sociální dialog a jejich 
význam; význam a formy voleb do zastupitelstev 
 
 
STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ 
Peníze 
- funkce a podoby peněz, formy placení;  

 
VDO – vychovává k úctě k 
zákonu 
D, Z 
VDO – vede k pochopení 
významu řádu, pravidel a 
zákonů pro fungování 
společnosti 
 
VDO – umožňuje 
participovat na 
rozhodnutích celku 
s uvědoměním vlastní 
odpovědnosti za toto 
rozhodnutí a s vědomím 
jejich důsledků 
 
 
 
VDO – vede k uvažování 
o problémech v širších 
souvislostech a ke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby 
krytí deficitu 
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směřuje své 
výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, 
které ze státního rozpočtu získávají občané 
 
 
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 
 
- na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, 
objasní vliv nabídky a poptávka na tvorbu 
ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu 
ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, 
popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
 
 
 
- popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady 
práv občanů ČR v rámci EU i možných 
způsobů jejich uplatňování 

Hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; 
rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; 
význam daní 
Banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 
úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro 
investování a pro získávání prostředků 
 
 
 
Výroba, obchod, služby 
- jejich funkce a návaznost 
 
 
Principy tržního hospodářství 
- nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; 
podstata fungování trhu; nejčastější právní 
formy podnikání 
 
 
 
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT 
Evropská integrace 
- podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR 
 
 

kritickému myšlení  
 
 
 
 
 
 
VMEGS- vede 
k pochopení významu 
společných politik a 
institucí EU, seznamuje 
s dopadem jejich činnosti 
na osobní i občanský 
život jednotlivce i 
s možnostmi jejich 
zpětného ovlivňování a 
využívání 
VDO – umožňuje 
posuzovat a hodnotit 
společenské jevy, 
procesy, události a 
problémy z různých úhlů 
pohledu (lokální, 
národní, evropská, 
globální dimenze) 
Z 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah 
ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění 
a popíše výhody spolupráce mezi státy, 
včetně zajišťování obrany státu a účasti 
v zahraničních misích 
 
 
 
 
- uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory 
- uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor 
a popíše jejich hlavní příčiny i možné 
důsledky pro život lidstva 
- objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů 
a způsobů řešení globálních problémů na 
lokální úrovni – v obci, regionu 
- uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru 
 

 
Mezinárodní spolupráce 
- ekonomická, politická a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy; její výhody; významné 
mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, 
OSN aj.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalizace 
- projevy, klady a zápory; významné globální 
problémy včetně válek a terorismu, možnosti 
jejich řešení 
 
 
 
 

 
VMEGS – prohlubuje 
základní vědomosti 
nezbytné pro pochopení 
struktury a funkcí 
mezinárodních a 
nevládních organizací, 
jejich vlivu na řešení 
globálních a lokálních 
problémů v oblasti 
humanitární, politické, 
sociální, ekonomické, 
kulturní a dodržování 
lidských práv 
 
VMEGS – kultivuje 
postoje k Evropě jako širší 
vlasti a ke světu jako 
globálnímu prostředí k 
životu 
EV – umožňuje pochopení 
souvislosti mezi lokálními 
a globálními problémy a 
vlastní odpovědností ve 
vztazích k prostředí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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7.6. Charakteristika vzdělávací  oblasti :  Člověk a příroda 

 

7.6.1. Vyučovací předmět: Fyzika 
 
Charakteristika předmětu 
Předmět fyzika je vyučován v 6. – 9. ročníku. Žáci si osvojují na základě pozorování, měření a experimentování nejdůležitější fyzikální pojmy, 
veličiny a zákonitosti ,potřebné k porozumění fyzikálních jevů a procesů, které se vyskytují v přírodě, v běžném životě a v technické praxi. 
Směřuje k hledání a poznávání fyzikálních faktů, vede k dovednosti pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy, učí  
zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, směřuje k osvojení fyzikálních pojmů, podporuje 
vytváření otevřeného myšlení a logického uvažování. 

 
 
Obsahové vymezení učiva  
Vzdělávací obsah předmětu je členěn do pěti tematických okruhů: 
6.ročník – tělesa a látky, fyzikální veličiny, síla 
7.ročník – pohyb tělesa, světelné jevy, vlastnosti kapalin a plynů 
8.ročník – energie, elektrické vlastnosti látek, elektrické obvody, elektrický proud v látkách a polovodičích 
9.ročník – elektromagnetické jevy, střídavý proud,, tepelná energie, přeměna skupenství, akustika, Vesmír, jaderná energie. 

 

 
Časové a organizační vymezení předmětu 
Vyučovací předmět Fyzika je vyučován na druhém stupni v 6. – 9. ročníku v celkovém počtu 6 hodin 
 

Výuka probíhá v odborné učebně, kde žáci využívají obrazový materiál, v učebně výpočetní techniky, kde 
vyhledávají a zpracovávají informace nebo pracují s výukovými programy. 
 
 
 
 
 



197 

 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

1. Kompetence k učení:   
-pracuje s textem 
-účastní se skupinové práce 
-zapojuje se do projektového vyučování 
-vypracovává referáty 
-provádí pokusy, laboratorní práce 
-pracuje s počítačem 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
-pozoruje,  vede rozhovor 
-zkouší demonstrační a frontální pokusy 
     
3.Kompetence komunikativní        
 -diskutuje 
 -řeší problémy 
 -využívá znalostí 
 -prezentuje své  výsledky 
 -hodnotí ostatní  a  provádí objektivní sebehodnocení 
 
4. Kompetence sociální a personální  
-zapojuje se do skupinová práce 
-provádí laboratorní práce 
-zvládá výukové programy na počítači 
 
5. Kompetence občanské  
-je veden k zodpovědnosti 
-uvědomuje  si negativních dopady objevů 
 
6. Kompetence pracovní   
-samostatně pracuje  
-spolupracuje ve skupině 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Fyzika 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- získává představu o tělesu 
- osvojí si poznatky, že těleso je složeno z látky 
- určuje, že různé látky mají různé vlastnosti 
- rozhoduje o látce a rozděluje ji podle 
  skupenství 
- vytváří si názor na složení hmoty 
- seznámí se s projevy pohybu částic 
  uvede příklady jevů dokazujících, že se částice látek 
  neustále pohybují a vzájemně na sebe působí  
 
- rozhodne co je a co není veličina 
- rozliší tři základní znaky pro veličinu: 
   značka, jednotka ,  měřidlo 
- odhaduje rozměry i vzdálenosti 
- přepočítává údaje v různých jednotkách 
- pojmenuje základní měřidla, jejich přesnost 
- vyčíslí aritmetický průměr 
 
- pojmenuje veličinu určující množství látky   
  v tělese 
- odhaduje hmotnost a umí převádět    
  jednotky 
- seznámí se s druhy vah 
- změří hmotnost těles na laboratorních 
  vahách  

Těleso a látka-vlastnosti látek 
                        skupenství látek 
                        atomy a molekuly 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzikální veličina- pojem a znaky 
Délka- jednotky délky 
            měření délky 
            přesnost a chyby měření 
 
 
 
 
Hmotnost těles- pojem  a jednotky 
                          měření hmotnosti 

Př 
OSV- rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
 
 
 
 
 
 
 
M, Z, Př, Tv 
 
 
 
 
 
 
 
OSV- sebepoznání  
sebepojetí 

demonstrační 
frontální pokusy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
referáty, internet 
skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
LP-určení hmotnosti 
Tělesa 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- seznámí se s jednotkami objemu a naučí se  
  objem v těchto jednotkách převádět 
- použije odměrný válec k měření 
  objemu pevných kapalných a plynných látek 
  změna délky či objemu tělesa při dané změně jeho 
   teploty 
 
- seznámí se s pojmem hustoty 
- používá jednotky hustoty a převádí je 
- seznámí se s tabulkami pro hustotu 
- řeší jednoduché příklady z praxe 
  porozumění vztahu  mezi hustotou, hmotností 
  a objemem při řešení praktických problémů 
- jmenuje příklady na roztažnost 
- zavede pojem teplota, vysvětlí Celsiovu stupnici 
- seřadí konstrukce různých typů teploměrů 
- změří teplotu 
- objasní čas jako fyz. veličinu, převádí jednotky času 
- vybere přístroje pro měření času 
  změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité  
  fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 
- objasní si že síla může působit na dálku, ale i při dotyku 
- vysvětlí druhy sil 
- získá představu o velikosti jednotky síly, změří sílu 
siloměrem 
- objasní proč se síla graficky znázorňuje 
- uvede vztah mezi gravitační silou a hmotností 
- řeší graficky i výpočtem výslednici dvou sil 
  působících na těleso  
určí druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, 
  směry a výslednici 
- najde těžiště tělesa 

Objem těles- pojem a jednotky 
                      měření objemu 
 
 
 
 
 
Hustota- pojem a jednotky 
               výpočet hustoty 
               měření hustoty 
 
 
 
 
Teplota a roztažnost látek 
Jednotky teploty a teploměry 
Měření teploty 
 
 
Čas- pojem a jednotky 
        měření času 
 
 
 
 
Síla a skládání sil- pojem 
                              jednotky 
                             grafické 
znázornění 
Gravitační síla 
Skládání sil 
Těžiště tělesa 

M, Př 
 
 
 
 
 
 
 
OSV- kreativita 
M 
 
 
 
 
EV – vztah člověka  
k přírodě 
Z, M, Př 
 
 
 
Z 
 
 
 
 
 
 
OSV – sebepoznání 
a sebepojetí 
Tv, Z, M 

 skupinová práce- 
měření objemu 
 
 
 
 
 
 
práce s MFT 
LP-určení hustoty 
látky 
 
 
 
internet 
LP- měření teploty 
vody 
 
 
 
 
skupinová práce 
LP- měření času 
 
 
 
 
 
demonstrační pokusy 
skupinová práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- aplikuje zákon setrvačnosti v praxi 
- použije v životě ukázat zákon síly 
- interpretuje zákon akce a reakce 
  využívá Newtonovy zákony pro objasňování 
  či předvídání změn pohybu těles 
-demonstruje funkci páky a kladky v různých 
  zařízeních 
  aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly 
- interpretuje na praktických úlohách 
 
 

- - objasní pojem tření a jeho druhy 
-   dokáže závislost na drsnosti a na tíze tělesa 
-   seznámí se s klidovou třecí silou 
-   pochopí rozdíl mezi smykovým a valivým 

třením 
-    

- vysvětlí na úlohách tření v praxi 

Zákon setrvačnosti 
Zákon síly 
Zákon akce a reakce 
 
 
 
Páka 
Moment síly 
Rovnovážná poloha 
Kladky 
 
 
Tření 

 
 
 
 
 
 
OSV-kreativita 

referáty, internet 
 
 
 
 
 
problémové 
vyučování 
LP-páka 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Fyzika 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- rozpozná zda je těleso v klidu nebo pohybu   
   vůči jiným tělesům 
   rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem  
   k jinému tělesu 
- rozšíří si poznatky o čase a o převodu jednotek 
- pozná jednotky rychlosti a naučí se je převádět 
- vysvětlí rovnoměrnost a nerovnoměrnost pohybu 
- rozliší vztahy mezi dráhou, rychlostí a časem 
- sestrojí graf závislosti dráhy na čase  
 - řeší problémy a úlohy na vztah mezi rychlostí,  
  dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles 
 
seznámí se s charakteristikou světla, šířením světla 
  vysvětlí světelný paprsek 
- pojmenuje vznik stínu, zatmění Slunce a Měsíce 
- objasní rychlost světla v různých prostředích 
- vysvětlí odraz světla 
- objasní pojem zrcadla a rozdíly mezi nimi 
- vysvětlí lom světla rozhodne ze znalosti rychlostí 
světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo 
bude lámat ke kolmici či od kolmice 
   využívá zákona o přímočarém šíření světla 
   ve stejnorodém optickém prostředí 
- uspořádá čočky a jejich vlastnosti 

Pohyb tělesa 
Klid a pohyb tělesa 
Dráha, rychlost, čas 
Jednotky rychlosti 
Druhy pohybu 
Výpočet rychlosti, dráhy a času 
 
 
 
 
 
 
 
Světelné jevy- zdroje světla 
Šíření světla, světelný paprsek 
Zatmění Slunce a Měsíce 
Rychlost světla 
Odraz světla a zrcadla 
Lom světla a čočky 
Rozklad světla 
Vady oka a optické přístroje 
 

OSV- sebeorganizace 
a seberegulace 
Z, Tv, Vo, M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV- rozvoj schopnosti 
poznávání 
Z, D, Př, Vv 

referáty, internet 
LP-určení rychlosti 
tělesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
referáty, skupinová 
práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-  vysvětlí  k čemu čočky slouží 
- objasní vady oka a seřadí optické přístroje 
 
- vysvětlí pojem tlak 
- spočítá velikost tlaku 
- aplikuje vztah pro tlak a tlakovou sílu 
 
- objasní vznik hydrostatického tlaku 
- používá vztah pro hydrostatický tlak a Pascalův 
  zákon 
- řeší praktické úlohy na hydrostatiku 
- vysvětlí zda bude těleso v kapalině plavat, 
   vznášet se nebo klesat 
   předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné 
   tekutině chování tělesa v ní 
   využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
   tekutinách 
 
- objasní atmosférický tlak 
- pojmenuje tlakoměry 
- specifikuje tlak a přetlak plynu v nádobě 

 
 
 
Tlak 
Tlaková síla 
 
 
 
Mechanické vlastnosti kapalin 
Hydrostatický tlak a tlaková síla 
v kapalině 
Pascalův zákon 
Hydraulické zařízení 
Vztlaková síla 
Archimédův zákon a plování těles 
 
 
 
 
Mechanické vlastnosti plynů, tlakoměry 
Atmosférický tlak 
Přetlak a podtlak plynu v nádobě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ev –ekosystémy 
M 
Ochrana vodstva 
 
 
 
 
 
 
 
EV-základní podmínky 
života 
Ochrana ovzduší  

 
 
 
 
internet 
skupinová práce 
 
 
 
 
referáty 
LP- Archimédův  
zákon 
 
 
 
 
 
 
internet, referáty 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Fyzika 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- interpretuje pojem práce, výkon 
- používá vzorec práce , výkonu a jejich jednotkami 
   využívá s porozuměním vztah mezi výkonem,  
   prací a časem 
- řeší praktické úlohy na práci a výkon 
- chápe proces přeměny energií a jejich přeměny 
  určí práci vykonanou silou a z ní určí změnu  
  energie tělesa 
  využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem 
energie 
- objasní na pokusech přitažlivost a odpudivost el.  sil 
- specifikuje strukturu atomu 
- popíše elektrickou vodivost 
- popíše, že elektrické pole působí na tělesa 
- vysvětlí důležitost elektrického náboje 
- používá pojmy elektrický proud a elektrické napětí 
- objasní se s účinky elektrického proudu změří elektrický 
proud a napětí 
- vysvětlí podmínky průchodu proudu obvodem 
- používá schematické značky 
    sestaví správně podle schématu elektrický obvod 
- vysvětlí hlavními zásady bezpečného 
  zacházení s elektrickými spotřebiči 
- objasní závislost odporu na parametrech vodiče 
- vypočítá R, U,  

Energie 
Práce a výkon, jednotky 
Účinnost 
Energie pohybová a polohová a 
jejich přeměna 
 
 
Elektrické vlastnosti látek- 
elektrování těles  
  elektrický náboj 
   model atomu 
 elektrické vodiče a  nevodiče 
  elektrické pole 
 
Elektrický obvod 
Elektrický proud a napětí 
Elektrické spotřebiče 
Elektrický obvod a schéma 
Bezpečnost při práci 
s elektřinou 
 
Ohmův zákon, odpor vodiče, 
odpor 
Reostat 
Nerozvětvený obvod 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch 
 
Ch, Př 
OSV- řešení problémů 
a rozhodovací dovednosti 
 
 
 
 
M 

LP-výkon žáka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
internet, frontální 
demonstrační pokusy 
práce s měřícími 
přístroji, měření 
veličin 
 
 
 
 
práce s digit. měřiči 
LP-odpor 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- pracuje s reostatem 
- řadí odpory v sérii a paralelní 
 použije zákonité vztahy v rozvětveném obvodu 
- vypočítá veličiny v sériovém a paralelním obvodu 
- spočítá spotřebu elektr. energie 
- pojmenuje zdroje elektr. energie 
- vysvětlí význam, výhody a využití elek. energie 
 
- vysvětlí kdy a proč dochází k vedení elek. 
 proudu v pevných látkách, kapalinách a plynech 
 
- popíše princip vlastního polovodiče, polovodiče typu N a P 
- objasní použití diody a tranzistoru rozliší vodič, izolant a 
polovodič zapojí správně polovodičovou diodu 
- seznámí se s principem trvalého magnetu 
- používá trvalé magnety 
- vysvětlí magnetické pole Země  
 
-vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, 
přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěty, k nimž 
dospěl 
-vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci 
-dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany živ. prostředí 
při experimentech 
-poskytne první pomoc při úrazu v odborné učebně 
 / laboratoři/ 

Řazení odporů paralelně 
Zákony pro nerozvětvený a 
rozvětvený obvod- 
výpočty veličin v obvodech 
Pojmy práce , výkon a příkon 
Elektroměr 
Vztah mezi prací elektrického 
proudu a přeměnou 
na tepelnou energii 
 Elektrický proud v látkách   
 
Polovodiče-typy 
Dioda, tranzistor  
Magnety trvalé 
Magnetické pole Země 
 
 
 
Práce s laboratorní technikou                     

M, Rv 
EV- základní podmínky  
života, lidské aktivity, 
rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
EtV-  zodpovědnost za 
životní prostředí 
 
 
Ch 
 
 
Inf. 
 

 
 
problémové – 
jističe 
přetížení obvodu 
 
 
demonstrační pokusy 
 
 
obvody s polovodič. 
technikou, integr. 
mikročipy, 
mikroprocesory 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Fyzika 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

  využívá prakticky poznatky o působení  
  magnetického pole na magnet a cívku s proudem 
- řeší úlohy elektromagnetu formou pokusů 
- přiřadí – kotva, rotor  stator 
- zná princip dynama – výroba stejnosměrného 
  proudu 
  vysvětlí vznik indukovaného napětí 
 
- vysvětlí, kde se stejnosměrný proud používá 
 
- ovládá pojmy, zobrazení střídavého proudu 
- vysvětlí princip vzniku střídavého proudu  
  rozliší stejnosměrný proud od střídavého 
- popíše efektivní hodnota střídavého proudu 
- přiřadí parametry stř. proudu sítě 
- objasní principy elektromotorů a použití 
 
- sestaví transformátor 
- vypočítá U, I , počet závitů u transformátoru 
- objasní transformátor a rozvod el.energie 
- vysvětlí základní pravidla pro práci s el.   
  spotřebiči      

Elektromagnetické jevy- magnetické pole 
cívky 
                                        s proudem 
Elektromagnet a jeho užití 
Elektromagnetická indukce 
Dynamo a alternátor 
 
 
 
Střídavý proud – vznik, zobrazení, 
Pojmy – délka vlny, frekvence, perioda, 
jednotka 
Střídavý proud v síti 
 
 
 
 
Elektromotory a jejich užití 
 
Transformátor- princip, použití 
Transformace nahoru a dolů 
Výpočty 
Užití transformátoru, transformace od 
výroby 
k uživateli 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
Z 
 
 
 
 
 
 
M 
OSV –seberegulace 
a sebeorganizace 
 
 
 
EV- vztah k přírodě, 
hledání nových zdrojů 
OSV-řešení problémů  
a rozhodovací dovednosti 
Př, M 

pokusy žákovské, 
demonstrační 
 
 
 
 
 
 
 
referáty, internet 
exkurze – 
rozvodna 
školy 
třifázový proud 
 
 
první pomoc 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí a chápe energetické změny při pohybu částic 
- řeší úlohy na výpočet tepla 
  určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
  či odevzdané tělesem 
- orientuje ve fyzikálních tabulkách 
- vysvětlí zdroje tepelní energie a ví, který je  úspornější 
  zhodnotí využívání různých energetických zdrojů 
  z hlediska vlivu na životní prostředí 
- prokáže představu o spotřebě energie 
- vysvětlí všechny změny skupenství 
- umí hledat příslušné údaje v tabulkách  
- řeší praktické úlohy na skupenství látek 
- vysvětlí sluneční soustavu 
- vybere základní údaje o Slunci, Zemi a Měsíci 
- určí rozdíly: hvězda, planeta, kometa meteor 
- vysvětlí princip fungování hvězdy objasní pohyb planet kolem 
Slunce a měsíců planet kolem planet 
- objasní pojem světelný rok 
  odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 
- orientuje se v souhvězdích 
- seřadí základy výzkumu vesmíru 
- vysvětlí vznik  zvuku 
- popíše vztahy mezi kmitočtem a výškou tónu 
- objasní ozvěnu a dozvuk rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku 
posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného  
  hluku na životní prostředí 
- pojmenuje princip vzniku radioaktivity 
- vysvětlí využití štěpné reakce v jad. elektrárně 
- orientuje se ve způsobech ochrany proti radioaktivnímu 
záření 
- vysvětlí význam atomových elektráren  
  pro zásobování energií- jaderný odpad  

Energie tepelná – vnitřní energie 
tělesa a její změny 
Teplo, výpočet tepla 
Tepelná výměna 
Tepelné proudění 
Tepelné záření 
Zdroje tepla 
Přeměny skupenství 
Tání a tuhnutí 
Teplota tání a tuhnutí, 
Var, teplota varu 
 
 
Vypařování, kapalnění, sublimace, 
desublimace     
Sluneční soustava- planety, hvězdy, 
galaxie, 
Výzkum vesmír 
 
 
Zvuk, zdroje, rychlost, šíření zvuku 
v látkách 
Tón, odraz zvuku 
Hygiena zvuku  
 
 
Jaderná energie 
Atom, štěpení jader, záření řetězové 
reakce 
Jaderná syntéza 
Využití a zneužití jaderné energie        

EV- základní podmínky 
života, energie-zdroje, 
spotřeba, úspora 
OSV- rozvoj schopnosti 
poznávání 
M,Z 
 
 
 
 
 
 
EV- základní podmínky 
života – ovzduší 
Ch,  Př 
Projekt-planety 
 
EV – lidské aktivity 
Ekosystémy 
EV –lidské aktivity 
 
 
 
Hv,  Př,  Rv 
 
 
EV- vztah člověka 
k přírodě, zdroje energie 
EtV- úcta k životu ve všech 
formách 

tepelná energie  
škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tepelné motory, 
spalovací motory 
 
 
 
 
pozorování noční 
oblohy, návštěva 
hvězdárny, 
internet 
referáty 
 
 
 
 
Internet 
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7.6.2. Vyučovací předmět:  Chemie 
 
Charakteristika předmětu 
Předmět chemie úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a zčásti s matematikou ( např. zeměpis – surovinové zdroje 
chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty 
).Směřuje žáka k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání.  Žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena možnost chápat souvislosti 
mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se k reálnému světu za branou školy. 
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny, dodržování  uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 
 
 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Vzdělávání v předmětu chemie: 
- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 
- vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých 
chemických pokusů 
- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat chemické jevy 
- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů 
- učí získávat a upevňovat dovednosti podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech 
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
 
 

Časové a organizační vymezení 
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet 
žáků ve  skupině je omezen vybavením školy pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu 
s platnou legislativou. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: frontální výuka je spojována s praktickými 
cvičeními, nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů, práce ve skupinách, demonstrační pokusy. 
 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení 
- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto 
přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 
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- vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek 
- dává žákům možnost samostatně či ve skupině formulovat závěry na základě pozorování a pokusů 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
- předpokládá problémové situace související s učivem chemie 
- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 
- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 
- vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické  podstaty 
- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 
 
3. Kompetence komunikativní 
- vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 
 
 
4. Kompetence sociální a personální 
- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
- podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 
- vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných 
 
5. Kompetence občanské 
- společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými  látkami, řád učebny a laboratorní řád 
- vyžaduje pravidla slušného chování 
- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní 
životní prostředí 
- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích ( přivolat pomoc a poskytnout první pomoc ) 
 
6. Kompetence pracovní 
- vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů a vybavení 
- vyžaduje dodržování vymezených pravidel 
- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 

Vyučovací předmět : Chemie 

 

Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

 

- rozlišuje vlastnosti látek a přeměny skupenství, 

prakticky je ověřuje a měří 

- určí společné a rozdílné vlastnosti látek 

- rozlišuje podstatu chemické a fyzikální změny 

- pojmenuje nejpoužívanější chemické sklo 

- vyjádří vlastními slovy náplň předmětu chemie 

- pracuje bezpečně s běžně používanými látkami a 

posoudí nebezpečnost vybraných látek 

- objasní jednání při úniku nebezpečných chem. látek 

  

- rozlišuje rozdílné směsi a chemické látky 

- oddělí složky vybraných druhů směsí,  uvede 

příklady oddělování v praxi  

- sestaví filtrační aparaturu, provede filtraci směsí 

s různými filtry 

- vypočítá hmotnostní zlomek směsi a 

procentní koncentraci 

- připraví roztok daného složení 

- vysvětlí faktory ovlivňující rozpouštění pevných 

látek 

 

- rozliší vodu dle obsahu minerálů, dle stupně 

znečistění a uvede jejich výskyt a použití 

 

Pozorování a pokus 

Bezpečnost práce 

Náplň předmětu chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Směsi 

Oddělování složek 

směsí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda a vzduch 

 

OSV – zodpovědnost za své zdraví, první 

pomoc 

Př, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – likvidace úniku ropných látek 

F, M, In 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – základní podmínky života 

 

EtV - fair play -  zdravá soutěživost, dodržování 

 pravidel hry 

 

Výklad, pokus, samostatný pokus 

 

 

 

 

 

Výklad, pokus, laboratorní a skupinová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad, pokus, demonstrační pokus,  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

- popíše složení vzduchu 

- uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 

- uvede příklady způsobů ochrany ovzduší a vody 

 

 

 

 

 

- používá pojmy atom a molekula ve správných 

souvislostech 

- rozlišuje pojmy chem. prvek a sloučenina a užívá je 

ve správných souvislostech  

- nakreslí schematicky stavbu atomu prvku 

- používá značky a názvy 30 nejznámějších prvků 

- orientuje se v periodické soustavě chemických prvků 

- rozpozná vybrané kovy a nekovy 

- zobecní vlastnosti prvků v hlavních podskupinách 

 

- vypočítá a určí typ chemické  vazby mezi dvěma 

prvky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Částičové  složení látek 

Chemické prvky - 

názvy, značky 

 

 

 

 

 

Chemické prvky – 

protonové číslo, 

vlastnosti a využití 

vybraných kovů, nekovů 

Periodický zákon 

 

 

 

Chemické  sloučeniny – 

typ chem. vazby, 

elektronegativita 

MeV – kritický přístup k informacím 

z médií k problematice čistoty vody a 

vzduchu 

VMEGS – čistota vody a vzduchu jako 

globální problém lidstva, dotace EU na 

projekty ochrany 

a čistoty vody a ovzduší 

OSV – osobní zodpovědnost za stav čistoty 

vody a vzduchu 

Př, F, Z, Inf 

 

 

F 

 

 

 

OSV – zodpovědnost  za práci s prvky a 

sloučeninami ohrožujícími zdraví a živ. 

prostředí 

EV – nebezpečí poškození živ. prostředí 

některými prvky a jejich sloučeninami 

VMEGS – znečistění živ. prostředí jako 

globální problém lidstva 

 

vyhledávání informací, skupinová práce,  

diskuse, exkurze, 

Projekt: Voda kolem nás 

EtV – zodpovědnost za životní prostředí 

 

 

Výklad, skupinová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad, skupinová práce, diskuse 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

- určí výchozí látky a produkty chemických reakcí 

- sestaví a přečte chemické rovnice  

- vyčíslí jednoduchou chemickou  rovnici 

-  uvede příklady důležitých chem. reakcí a klasifikuje je 

- vypočítá hmotnost reaktantů a produktů s užitím zákona 

zachování hmotnosti 

 

 

 

- vytvoří vzorce a určí názvy halogenidů, oxidů 

- porovná vlastnosti a použití vybraných halogenidů, oxidů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemické reakce –  typy chemických. reakcí, 

chemické rovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxidační číslo, názvosloví dvouprvkových 

sloučenin 

Halogenidy, oxidy 

 

F, M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – základní podmínky 

života 

MeV – informace a názory 

v médiích k problematice 

solení vozovek 

OSV zodpovědnost jedince 

za své zdraví, význam 

hromadné dopravy 

VMEGS – kamiony / 

železnice, projekty a dotace 

EU na snížení emisí 

Př, Inf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad, pokus, skupinová práce, 

vyhledávání informací, 

zpracování informací,prezentace, 

diskuse 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 

- vytvoří vzorec a určí název libovolného hydroxidu 

a kyseliny 

- porovná základní vlastnosti a praktické využití 

vybraných hydroxidů a kyselin 

- vysvětlí vznik a příčiny kyselých dešťů a uvede 

jejich vliv na životní prostředí 

- orientuje se na stupnici pH 

- určí pH roztoku indikátorovým papírkem 

 

 

 

- uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 

- vytvoří vzorec a určí název některých solí 

- porovná vlastnosti a použití vybraných solí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztoky – hydroxidy a kyseliny, názvosloví, 

vzorce 

Použití vybraných hydroxidů a kyselin 

 

Kyselost a zásaditost roztoků 

 

 

 

 

 

 

 

Soli – vlastnosti, použití, názvosloví 

 

EV – vliv pH na životní 

prostředí 

OSV – osobní zodpovědnost 

při práci se žíravinami, 

poskytnutí  

1. pomoci zraněnému 

EV – nebezpečí havárií při 

výrobě, přepravě a 

skladování kyselin, 

hydroxidů 

 

EV – nebezpečí nadměrného 

hnojení umělými hnojivy 

OSV – osobní zodpovědnost 

při užívání hnojiv 

 

Výklad, skupinová práce,  

laboratorní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad, pokus 

 

Projekt: 

Zásady poskytnutí 1. pomoci 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 

Vyučovací předmět : Chemie 

 

Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 

- zobecňuje základní poznatky z anorganické 

chemie  

 

- rozlišuje jednoduché a násobné vazby 

- vytvoří různé typy uhlíkatých vzorců a řetězců 

 

 

- rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 

zdroje, vlastnosti a použití 

- sestaví modely nejjednodušších uhlovodíků 

- odvodí z nich všechny typy vzorců, uvede 

jejich zdroje, vlastnosti a použití 

 

- formuluje vznik fosilních paliv a jejich 

zpracování, zhodnotí jejich výhody a nevýhody 

- posuzuje důsledky vyčerpatelnosti 

neobnovitelných energetických zdrojů 

- zdůvodní nutnost hledání nových 

energetických zdrojů  

- aplikuje znalosti o principech hašení požárů 

 

 

 

 

Anorganická chemie – učivo 8. ročníku 

 

 

Vlastnosti organických sloučenin 

Typy  vazeb v –C-C– řetězci 

Typy řetězců a vzorců 

 

Alkany, alkeny, alkyny, areny – vlastnosti a použití 

 

 

 

 

 

Paliva – vyčerpatelné zdroje energie 

           –  nevyčerpatelné zdroje energie 

 

 Př, F, M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMEGS – ochrana těžby, 

dopravních a 

zpracovatelských provozů 

ropy a plynu před 

teroristickými útoky 

EV – nebezpečí havárií při 

přepravě a zpracování ropy 

MeV – informace o 

haváriích tankerů, ropovodů 

OSV – os. zodpovědnost při 

práci s  uhlovodíky 

 

EtV - fair play -  

zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel 

hry  

Výklad, pokus 

Sestavování modelů 

organ. sloučenin 

 

 

Výklad, skupinová 

práce, sestavování 

modelů sloučenin 

 

Výklad, pokus, 

vyhledávání informací, 

zpracování informací, 

prezentace, diskuse 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

 

- porovná různé druhy a kvality benzínů 

- zdůvodní nutnost využívání katalyzátorů 

v automobilech 

- posuzuje ekologickou zátěž dopravy 

 

 

- vysvětlí pojem derivát uhlovodíku 

- uvede jejich zdroje, vlastnosti a využití 

- posuzuje škodlivé působení freonů na 

ozónovou vrstvu 

- uvede důsledky nadměrné konzumace alkoholu 

na lidský organismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

-uvede příklady důležitých chemických 

reakcí, klasifikuje je  a zhodnotí jejich 

využívání 

-vysvětlí proces elektrolýzy  

-rozumí procesu koroze 

-vysvětlí Řadu napětí kovů 
 

 

 

Pohonné hmoty – druhy, kvalita a využití benzinů 

Ochrana životního prostředí 

 

 

 

 

Deriváty uhlovodíků – halogenderiváty 

Alkoholy a fenoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redoxní reakce –charakteristika redoxních 

reakcí,elektrolýza,koroze 

Řada napětí kovů 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – osobní 

zodpovědnost při práci 

s deriváty uhlovodíků, 

poškození zdraví užíváním 

alkohol. nápojů 

EV – znečistění živ. 

prostředí a odpadních vod  

org. rozpouštědly a ředidly, 

chemické výroby, ozónová 

vrstva 

VMEGS – poškození 

ozónové vrstvy jako 

globální problém lidstva 

MeV – výsledky průzkumů 

OHS o užívání alkohol. 

nápojů nezletilými, vlastní 

anketa ve třídě 

 

Př, inf, Ch8 ( destilace ) 

 

Výklad, referát, 

diskuse 

EtV – zodpovědnost za 

životní prostředí 

 

 

Výklad, skupinová 

práce, analýza, 

vyhledávání informací, 

zpracování informací, 

prezentace, diskuse 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty a  kurzy 
Poznámky 

-vypočítá látkové množství a molární hmotnost 

 

 

- rozlišuje druhy karbonylových sloučenin a 

karboxylových kyselin 

- uvede jejich zdroje, výskyt, vlastnosti 

 

- určí výchozí látky a produkty fotosyntézy a její 

podmínky 

- uvede příklady jednotlivých skupin sacharidů 

- zdůvodní škodlivost některých druhů sacharidů 

a tuků z hlediska zdravé výživy 

- uvede příklady rostlinných a živočišných tuků 

 

- zdůvodní důležitost různých druhů bílkovin a 

enzymů pro zdravý růst člověka 

- uvede důležité druhy vitamínů a jejich výskyt 

- navrhuje možnosti a způsoby ochrany zdraví 

zdravým životním stylem 

 

- ukáže na zeměpisné mapě hlavní místa chem. 

průmyslu v ČR 

- ověří si vlastnosti některých druhů plastů 

- uvede klady a zápory využívání přírodních a 

syntetických vláken 

 

- porovná vhodnost používání průmysl. a přírod. 

hnojiv z hlediska škodlivosti na ŽP 

- vyjmenuje příklady detergentů 

Chemické výpočty- látkové množství,molární hmotnost 

 

Karbonylové sloučeniny,Karboxylové kyseliny 

 

 

Přírodní látky  

Sacharidy 

 

 

 

 

Tuky 

 

Bílkoviny – zdroje, vlastnosti, funkce 

Enzymy – zdroje, funkce 

Vitaminy – druhy, význam pro zdraví člověk 

 

 

 

Chemický průmysl ČR 

 

Plasty a syntetická vlákna 

 

 

Průmyslová hnojiva, pesticidy 

Stavební pojiva – cement, vápno, sádra 

 

Detergenty a pesticidy 

 

 

 

 

EV, VMEGS – vztah 

člověka k prostředí, stav 

tropických deštných pralesů 

OSV – osobní 

zodpovědnost za svou 

výživu 

Z, Př 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

MeV – informace o nových 

poznatcích  a výzkumu 

dědičnosti Př 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy ŽP 

OSV – osobní 

zodpovědnost při nakládání 

s použitými plasty, při práci 

s chem. látkami doma a ve 

škole 

Př, F 

 

 

Výklad, diskuse 

 

 

Výklad, vyhledávání 

informací, zpracování 

informací, prezentace, 

diskuse 

 

 

 

 

Výklad, skupinová 

práce, vyhledávání a 

zpracování informací, 

prezentace, diskuse 

 

Výklad, diskuse, 

laboratorní práce 

Projekty: Chemické 

látky užívané při 

výrobě potravin 

Chemické výrobky 

(cukr, papír pivo, sklo, 

porcelán aj. ) 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu:  Člověk a příroda 
 

7.6.3. Vyučovací předmět:  Přírodopis 
 

Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět přírodopis se snaží rozvíjet zájem žáků o přírodu a přírodniny. Poskytuje žákům prostředky  a metody pro hlubší porozumění 
přírodním faktům. Umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně  propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. 
Podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování. Učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě. 
Vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností. Seznamuje žáka se stavbou živých organismů i s neživou přírodou.  
 

 
Obsahové vymezení předmětu 

Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
- Obecná biologie a genetika 
- Biologie hub 
- Biologie rostlin 
- Biologie živočichů 
- Biologie člověka 
- Neživá příroda 
- Základy ekologie 
- Praktické poznávání přírody 
 
 

Časové a organizační vymezení 
Časová dotace: Celková časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a příroda je dle RVP 22 hodin. 
Je využíváno těchto forem výuky: frontální výuka  s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem, skupinová práce  (s využitím přírodnin, 
pracovních listů, odborné literatury), přírodovědné vycházky s pozorováním, krátkodobé projekty 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 
 

1.Kompetence k učení 
- vyhledávají informace z různých zdrojů (knihy, časopisy, encyklopedie, internet) 
- třídí informace a snaží se je pochopit  
- propojují získané poznatky s dalšími vzdělávacími obory 
 

2.Kompetence k řešení problémů 
- vnímají nejrůznější krizové situace a hledají jejich řešení 
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 
- učí se kriticky myslet a obhajovat své názory 

 
3.Kompetence komunikativní 
- zpracovávají témata formou samostatné práce a prezentují je před spolužáky 
- utvářejí si vlastní názor na daný problém a obhajují ho  
- žáci pracují ve skupinách a komunikují mezi sebou, respektují názor druhého, diskutují 
 
4.Kompetence sociální a personální 
- spolupracují ve skupině 
- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 
 

5.Kompetence občanské 
- respektují názory ostatních 
- si formují volní a charakterové rysy 
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 
6.Kompetence pracovní 
- jsou seznámeni s bezpečnostními pracovními podmínkami  
- efektivně organizují vlastní práci 
- využívají znalostí v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Přírodopis 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí základní podmínky pro život na Zemi 
- rozliší základní projevy a podmínky života na Zemi 
-orientuje se v přehledu vývoje organismů 
 
- popíše buňku, vysvětlí funkci organel 
- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní fci základních organel 
- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 
mikroskopický preparát 
- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a 
mnohobuněčným organismem, uvede příklady 
-rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů       ( 
orgánových  soustav )  rostlin a živočichů 
- odvodí základní životní  projevy organismů 
- vysvětlí podstatu pohl. a nepohl. rozmnožování a jeho 
význam z hlediska dědičnosti 
- roztřídí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických 
jednotek 
- charakterizuje rozdíl mezi virem a bakterií, 
vyjmenuje některá virová a bakteriální 
onemocnění, uvede jejich význam v přírodě i pro člověka 
- na příkladech řas, kvasinek a prvoků 
vysvětlí pojmy producent, konzument, reducent 

 
Vznik a vývoj života na Zemi 
 
Buňka 
 
 
 
 
 
 
 
Fotosyntéza, dýchání, výživa, růst, 
rozmnožování, vývin 
Třídění organismů 
 
 
Viry a bakterie 
 
 
 
Jednobuněčné organismy 
Rostliny 

 
Z - Planeta Země 
F - Planeta Země, vesmír 
EV - Základní podmínky 
života na Zemi 
 
 
 
Ch - Uhličitany, soli, 
kyseliny 
 
 
 
 
 
 
 
VDO - Odpovědnost za 
vlastní zdraví 

 
EtV - fair play -  zdravá 
soutěživost, dodržování 
pravidel hry 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- objasní význam jednotlivých složek potravního 
řetězce 
 
- zhodnotí význam řas a uvede některé zástupce 
- popíše části těla hub 
- uvede význam hub v přírodě i pro člověka, 
rozliší pojmy parazitismus a symbióza 
- určí a rozpozná  naše nejznámější jedlé a 
jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 
-vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 
 
- určí vybrané druhy lišejníků 
- objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků 
 
- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů, vysvětlí 
funkci jednotlivých orgánů 
- rozlišuje vnitřní a vnější parazity 
 
- podle charakteristických znaků rozlišuje plže, 
mlže, hlavonožce 
- posoudí vývojové zdokonalení stavby těla 
- určí vybrané zástupce a uvede jejich význam 
v přírodě 
- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých 
orgánů 
- vysvětlí význam žížaly v přírodě 
 

 
Houby 
Živočichové 
 
Mnohobuněčné organismy 
Nižší rostliny 
Houby 
 
 
 
 
Lišejníky 
 
 
 
Nižší živočichové - bezobratlí 
Žahavci 
Ploštěnci 
Hlísti 
Měkkýši 
 
 
 
 
Kroužkovci 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vz - Základní hygienické 
návyky 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- rozlišuje jednotlivé třídy členovců podle 
charakteristických znaků 
- určí vybrané zástupce jednotlivých tříd  
- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu  
a určí jejich vybrané zástupce 
- popíše tělo včely medonosné  
- zhodnotí pozitivní i negativní význam 
hospodářských a epidemiologických druhů 
hmyzu 
 
- vysvětlí význam ostnokožců z vývojového 
hlediska 
 
 
 
 
-aplikuje praktické metody poznávání přírody 
-dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Členovci 
 
Korýši 
Hmyz 
 
 
 
 
 
 
Ostnokožci 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Přírodopis 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 
-rozlišuje a  porovná skupiny živočichů, určí 
vybrané druhy a zařadí  je do hlavních 
taxonomických  skupin 
- objasní způsob života vybraných zástupců 
obratlovců a přizpůsobení prostředí 
 
- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka, uplatňuje zásady bezpečného chování 
ve styku s živočichy 
 
- pojmenuje jednotlivé části těla rostlin 
- vysvětlí funkci jednotlivých orgánů (kořen, 
stonek, list, květ, plod, semeno) 
- vysvětlí princip růstu a rozmnožování 
rostlin 
-třídí organismy a zařadí organismy do  říší a 
nižších taxonomických jednotek 
- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin, 
a určí  jejich  význačné zástupce pomocí klíčů  a 
atlasů 
- odvodí na základě pozorování  přírody  
závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 

 
Strunatci 
 
Pláštěnci 
Bezlebeční 
Obratlovci - paryby, ryby, obojživelníci, plazi, 
ptáci, savci 
 
 
Anatomie a morfologie rostlin 
 
 
 
Fyziologie rostlin 
 
Rozdělení rostlin do taxonomických jednotek 
- mechy, kapradiny, přesličky, plavuně, 
nahosemenné, krytosemenné 
 
 
 
 
 
 
Význam rostlin  a jejich ochrana 
 

 
 
 
 
 
Z - Rozšíření živočichů 
v různých světadílech; 
rozšíření podle 
podnebných pásem 
 
Z - Rozšíření rostlin 
v různých světadílech; 
rozšíření podle různých 
podnebných pásem 
 
Pč - Hospodářské 
rostliny 

 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herbář 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- zhodnotí význam hospodářských rostlin  
pro člověka 
- určí některé chráněné druhy rostlin a 
živočichů 
-aplikuje praktické metody poznávání přírody 
-dodržuje základní pravidla bezpečnosti 
práce a chování při poznávání živé a neživé 
přírody 
 
-odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až 
k jednotlivým orgánům 
 
-porovná vnější a vnitřní stavba jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich 
funkcí a vztahů v rostlině jako celku 
 
-vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin 
 
- odvodí  na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na 
příkladech objasní jejich způsob života a 
přizpůsobení danému prostředí 
- orientuje se v základních vývojových  
stupních  fylogeneze člověka 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anatomie a morfologie rostlin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etologie živočichů 
 
Fylogeneze a ontogeneze člověka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Evoluce lidského 
chování; Zvířecí a lidská 
komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Přírodopis 
Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- porovná lidské rasy, zdůvodní jejich význam 
- popíše stavbu a funkci orgánů a orgánových 
soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy a určí 
jejich  polohu 
- rozlišuje  příčiny a příznaky běžných nemocí  
a uplatňuje  zásady léčby a prevence 
- aplikuje 1. pomoc při poranění  a jiném poškození  
těla 
-vysvětlí souvislosti celkového chování 
člověka, sounáležitosti a spolupráce 
v dopravních situacích pro uchování zdraví a  života 
svojí osoby i druhých 
-aktivně se zapojuje do činností 
podporujících snižování rizik a nehodovosti 
v dopravě 
-charakterizuje souvislosti mezi jednáním a 
charakterovými vlastnostmi osobnosti 
-vymezuje propojení mezi daným tématem a 
dalšími oblastmi života 
- objasní základní principy genetiky 
-uvede příklady dědičnosti v praktickém  životě a 
příklady vlivu  prostředí na utváření organismů 
- objasní vznik a vývin člověka od početí do stáří 
- charakterizuje zásady bezpečnosti v těhotenství 
- uplatňuje zásady zdravé výživy, pohybové aktivity 
a spánku,  objasní význam zdravého způsobu života 

 
Anatomie a fyziologie člověka 
 
 
 
Nemoci, úrazy a prevence, 
 
 
Role chodce, cyklisty 
Dopravní značky  
Dopravní prostředky 
 
 
Epidemie 
 
Genetika 
J. G. Mendel 
 
Těhotenství  a vývin jedince před 
narozením  
a po narození 
 
Zdravý životní styl, pozitivní a negativní 
dopad prostředí a životního stylu na zdraví 
člověka 

 
EV - Vývoj člověka 
MKV - Vzájemné 
respektování; Lidské 
rasy 
Vo - Důstojnost a 
identita lidské osoby 
F - Sluch, zrak 
VDO - Odpovědnost  
za své zdraví 
Vz - Zásady 1. pomoci 
 
 
Dopravní výchova 
 
 
 
 
Ch - Bílkoviny 
Vz - Rozmnožování  
a vývin jedince 
Vz - Zdravý životní styl 
Ch - Živiny a vitamíny 
Vz - Aplikovaná etická 
výchova 

 
 
 
EtV - Úcta k lidské 
osobě - rovnost  
Zdravotnický kroužek 
EtV - iniciativa ve 
ztížených podmínkách 
- pomoc anonymnímu 
člověku 
 
Projektový den 
 
 
EtV - rodina - úcta ke 
stáří 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Přírodopis 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání 
života 
- objasní teorii vzniku Země 
- popíše stavbu Země 
 
-aplikuje praktické metody poznávání přírody 
-dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování při poznávání živé a neživé přírody 
- určí vybrané nerosty a horniny 
- určí podle  charakteristických vlastnosti vybraných 
nerostů  a hornin s použitím určovacích  pomůcek 
- objasní použití některých nerostů a hornin  
v průmyslu 
- rozliší důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu 
hornin i oběhu vody 
- vysvětlí vznik, význam a složení půdy 
- porovná význam  půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozliší  hlavní půdní typy a druhy v naší přírodě 
- zhodnotí význam podzemních minerálních vod pro 
člověka 
- objasní teorii vzniku života 

 
Vznik a stavba Země 
 
 
Nerosty a horniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnější a vnitřní geologické procesy 
 
 
 
 
Půdy 
 
 
 

 
Z - Planeta Země 
F - Planeta Země 
 
Ch - Prvky a sloučeniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z - Pedosféra 
Pč - Půdy 
 
 
 
Př - Vznik života 
EV - Základní podmínky 
života na Zemi 

 
EtV - fair play -  zdravá 
soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- uvede význam vlivu podnebí a počasí na život na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy y 
možné dopady i ochranu před nimi 
- rozliší jednotlivá geologická období ve vývoji  Země 
podle charakteristických znaků 
- charakterizuje vývoj ČR z hlediska geologie  
 
 
-uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
- vysvětlí vazbu organismů na určitá přírodní 
prostředí 
- objasní vztahy mezi organismy 
-rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – 
populace, společenstva, ekosystémy 
- na příkladu  objasní základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému 
- vysvětlí pojmy: druh, populace, společenstvo, 
ekosystém, biom 
- určí živé a neživé složky ekosystémů 
- vysvětlí podstatu  a uvede příklady jednotlivých 
potravních řetězců v různých  ekosystémech  a 
zhodnotí jejich význam 
 
- zhodnotí význam chráněných území 
- pojmenuje chráněné oblasti v ČR 
- uvede kladné i záporné vlivy člověka na životní 
prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému 
 

 
Vývoj života na Zemi 
 
 
 
 
 
Geologický vývoj  a stavba území ČR  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologie 
Organismy a prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrana přírody a životní prostředí 
 
 
 

 
Ch - Využití hnojiv 
EV - Porozumění 
souvislostem v biosféře; 
Zachování biologické 
rovnováhy 
 
 
 
 
VDO - angažovaný přístup 
k prostředí 
EV - Vliv člověka  
na životní prostředí; vztah 
člověka k životnímu 
prostředí 
EGS - Evropské  
a globální dimenze 
v základech ekologie 
Z - CHKO a NP v ČR; 
Rozšíření živočichů a rostlin 
Vz - Ochrana přírody a 
životního prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV – Zodpovědnost 
za životní prostředí 
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Charakteristika vyučovacího  předmětu:  Člověk a příroda 
 
7.6.4. Vyučovací předmět:   Zeměpis 
 
Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět zeměpis směřuje k dovednostem vyhledávat zeměpisné informace, zpracovávat je a porovnávat. Rozvíjí schopnost orientovat 
se v geografickém prostředí a osvojovat si hlavní geografické pojmy, jevy a objekty. Snaží se vést žáka k ochraně přírodních a kulturních hodnot, 
vyvolat zájem o poznávání vlastní země a regionů světa. Rozvíjí kritické myšlení a logické uvažování. 
Cílem je také aplikovat geografické poznatky v praxi. 
 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
-Geografické informace, zdroje dat, kartografie, a topografie 
-Přírodní obraz Země 
-Regiony světa  
-Společenské a hospodářské prostředí  
-Životní prostředí 
-Česká republika 
-Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
 
 

Časové a organizační vymezení 
Časová dotace: Celková časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a příroda je dle RVP 22 hodin. 
Je využíváno těchto forem výuky: frontální výuka  s demonstračními pomůckami a obrazovým materiálem, skupinová práce  (s využitím map, 
pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu), zeměpisné vycházky s pozorováním, projekty  
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
1. Kompetence k učení 
-vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 
-získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
-poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 
   

2. Kompetence komunikativní 
-formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

-se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 
 

3.Kompetence k řešení problémů 
-jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
-se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
 

4.Kompetence sociální a personální 
-spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí 
se vzájemnému naslouchání 

 
5.Kompetence občanské 
-respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
-se rozhodují zodpovědně podle dané situace 
-chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
 

6.Kompetence pracovní 
-jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
-jsou vedeni k efektivní práci 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Zeměpis 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty a  
kurzy 

Poznámky 

- organizuje a hodnotí geografické informace a zdroje 
dat z kartografických produktů  a dokumentů, z grafů, 
diagramů, statistických a dalších informačních zdrojů 
- hodnotí postavení Slunce ve vesmíru 
- popíše planety a ostatní tělesa sluneční soustavy 
- hodnotí postavení Země ve vesmíru 
- srovnává vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční 
soustavy 
- vysvětlí pohyby Měsíce a fáze Měsíce 
- orientuje se na hvězdné obloze, objasní pojmy: 
planeta, hvězda, kometa, Galaxie, meteorická tělesa, 
měsíce 
 
- charakterizuje povrch a tvar Země 
- vysvětlí pohyby Země a hodnotí důsledky otáčení 
Země kolem Slunce pro život na Zemi 
- objasní střídání ročních období, vysvětlí délku trvání 
dnů a nocí na Zemi 
- vysvětlí jarní a podzimní rovnodennost 
a letní a zimní slunovrat 
 
- využívá globus jako zmenšený 
a zjednodušený model Země k ukázce 

 
 
Postavení Země ve vesmíru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tvar a pohyby Země 
 
 
 
 
 
 
 
Globus 

 
Př –Vznik života na Zemi; Stavba 
Země; Vliv Slunce na život na 
Zemi; Fotosyntéza 
F –Sluneční soustava, vesmír 
 
 
 
 
F-Planeta Země 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
rozmístění kontinentů a oceánů a  
k demonstraci pohybů Země 
- objasní poměr zmenšení globusu oproti skutečnosti 
(vysvětlí měřítko) 
- vyhledává objekty na mapě, rozumí základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 
- orientuje mapu a přepočítává vzdálenosti na různých 
mapách (v plánech) 
- umí vyhledává informace v atlasech, orientuje se 
v jejich obsahu a rejstřících 
-ovládá  základy praktické topografie a orientace 
v terénu 
-aplikuje v terénu  praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 
-uplatňuje v praxi zásady bezpečnosti pohybu a pohybu 
v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných 
událostech 
- používá zeměpisnou síť při orientaci v mapě 
- vysvětlí příčiny rozdílného času na Zemi, pochopí účel 
časových pásem a 180.poledníku pro určování času 
- definuje pojmy: rovnoběžka, rovník, hlavní poledník, 
místní poledník, datová mez, obratníky, polární kruh, 
zeměpisná síť 
- rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodních sfér, 
jejich souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary zemského povrchu 
-porovnává působení vnitřních a vnějších procesů 
v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou 
společnost 

 
 
 
 
 
 
Mapy-měřítko, druhy map, výškopis a 
polohopis na mapě, orientace mapy 
 
 
 
 
 
Zeměpisná síť-poledníky a rovnoběžky, 
časová pásma na Zemi 
 
 
 
 
 
 
Krajinná sféra a její složky 

 
 
 
 
 
 
Sze-Mapy; Sestavení 
vlastní mapy  
M-Měřítko mapy 
 
 
 
 
Sze –Zeměpisná síť; 
Časová pásma na Zemi 
 
 
 
 
 
 
Př –Geologické děje 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vysvětlí stavbu Země 
- objasní důsledek pohybů litosférických desek na tvar 
zemského povrchu 
- vysvětlí příčiny zemětřesení a sopečné činnosti 
- vyhledá vybrané sopky na mapě 
- objasní podstatu vzniku pohoří 
- popíše dno oceánů a objasní vznik nové zemské kůry 
- vysvětlí vznik jeskyní  
- rozumí pojmům: krápník, kras, zvětrávání 
- zná krasové oblasti v České republice 
- popíše části toku řeky 
- objasní pojmy: delta a meandr 
- vysvětlí rozdíl mezi horským a pevninským ledovcem 
- objasní důsledky lidské činnosti na zemský povrch 
- analyzuje chemické složení vzduchu 
- vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím 
- vypočítá průměrnou teplotu vzduchu za určitý den 
- odvozuje podnebí v různých podnebných pásmech  na 
Zemi 
- vysvětlí proudění vzduchu v atmosféře 
 
- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části 
krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 
- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních 
ekosystémů (biomů) 
- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 
Litosféra 
Zemětřesení a sopečná činnost 
 
 
 
 
Vznik pohoří 
Dno oceánů 
Působení vody na Zemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atmosféra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Př –Podmínky pro život 
na Zemi 
F-Atmosférický tlak 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- objasní jednotlivá skupenství vody a její výskyt na 
Zemi 
- ukáže na mapě oceány na Zemi 
- vysvětlí princip přílivu a odlivu 
- pojmenuje některé mořské proudy  
- ukáže na mapě největší řeky  a jezera na světě 
- objasní vznik půdy a její složení 
- rozděluje půdy podle horizontů a podle zrnitosti 
- definuje pojem humus a vysvětlí jeho vliv na  
úrodnost půd 
- vyjmenuje typické zástupce rostlin a živočichů 
v jednotlivých podnebných pásmech 
a výškových stupních 
- vysvětlí rozdíl mezi přírodní a kulturní  
krajinou 
- objasní důsledky lidské činnosti na krajinu 
 
 

 
Hydrosféra 
 
 
 
 
 
Pedosféra 
 
 
 
 
Biosféra 
 
 
Krajina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Př -Pedosféra 
Pč-Půda  
 
 
 
Př –Rozšíření živočichů a 
rostlin na Zemi 
 
Vz –Vliv člověka na životní 
prostředí, třídění odpadu 
Ev –Vztah člověka k prostředí; 
Problémy životního prostředí 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Zeměpis 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- porovnává a přiměřeně hodnotí  polohu, rozlohu a přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných 
států  
- rozdělí světadíly na regiony 
- zhodnotí vliv přírodních poměrů a povrchu na rozmístění 
obyvatel a sídel v regionech jednotlivých světadílů 
- lokalizuje hospodářská centra v regionech 
jednotlivých světadílů 
- vyhledá na mapách a pojmenuje vybrané modelové státy, 
hlavní  a významná města 
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti  
cestovního ruchu v jednotlivých světadílech 
- orientuje se na obecně zeměpisných a tematických mapách 
jednotlivých světadílů, lokalizuje významné geografické pojmy 
-rozlišuje základní přírodní a společenské atributy jako kritéria 
pro vymezení ohraničení a lokalizaci regionů světa 
-lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa 
podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová 
jádra a periferní zóny 
-vytváří a využívá osobní myšlenkové (mentální) schémata a 
myšlenkové (mentální) mapy pro orientaci v konkrétních 
regionech, pro prostorové vnímání a hodnocení míst, objektů, 
jevů a procesů v nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

 
Zeměpis světadílů 
Antarktida a polární oblasti 
Austrálie 
Afrika 
Amerika 
Asie 
 

 
Vz –Vliv hospodářství na 
životní prostředí 
MKV – Respektování etnických 
a kulturních odlišností lidí 
EGS –Objevování světa  
D-Zámořské objevy 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Zeměpis 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- hodnotí a porovnává  na přiměřené  úrovni  polohu, 
přírodní poměry, přírodní zdroje a hospodářský potenciál 
ČR  v evropské m a světovém kontextu 
- popíše pomocí obecně zeměpisných a tematických map 
vznik a vývoj reliéfu 
- hodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a 
CHKO a pochopí jejich důležitost 
- popíše hospodářské sektory a jejich  rozmístění v ČR 
 
- hodnotí obyvatelstvo (přirozený přírůstek, 
rozmístění, průměrný věk) a sídelní poměry 
- lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a hlavní 
jádrové a periferní oblasti  z hlediska  osídlení a 
hospodářských aktivit ,z hlediska hospodářských poměrů, 
rozmístění obyvatel, kvality životního prostředí a 
cestovního ruchu 
- vymezí místní oblast podle bydliště nebo školy  a 
porovná ji s ostatními  regiony  ČR 
-hodnotí na přiměřené úrovni  přírodní, hospodářské a 
kulturní poměry místního regionu, možnost dalšího 
rozvoje 
-přiměřeně analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům 
-uvádí příklady účasti  a působnosti ČR ve světových 
mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států 

 
Česká republika 
Poloha 
Přírodní poměry 
 
Vývoj reliéfu 
 
Životní prostředí a ochrana přírody 
 
Hospodářství 
 
 
 
Obyvatelstvo 
 
 
Administrativní členění ČR 
 
 
 
 
Místní oblast 

 
 
 
 
 
 
 
Př-Ochrana přírody v ČR; 
Vliv hospodářství na krajinu 
Ch-Využití nerostných 
surovin v chemickém 
průmyslu 
D-Osídlování 
 
 
 
 
 
 
 
Sze- Náš region 
Projekt – Místní oblast 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a příroda 
Vyučovací předmět : Zeměpis 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- charakterizuje polohu, rozlohu, povrch 
a přírodní podmínky Evropy 
- rozdělí daný světadíl na regiony 
- zhodnotí vliv přírodních poměrů a povrchu na rozmístění 
obyvatel a sídel v regionech Evropy 
- porovnává a přiměřeně hodnotí  polohu, rozlohu a přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podrobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých 
světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných 
států  
 
- lokalizuje hospodářská centra v regionech 
- vyhledá na mapách a pojmenuje vybrané modelové státy, hlavní  
a významná města 
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti  
cestovního ruchu  
- orientuje se na obecně zeměpisných 
a tematických mapách Evropy 
- lokalizuje významné geografické pojmy, se kterými se seznámí 
-přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné 
sféře, jejich  určité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou  souvislost a podmíněnost, rozeznává hranice mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině Evropy 
 

 
Zeměpis světadílů 
Evropa 
 

 
Vz –Vliv hospodářství na 
životní prostředí 
MKV – Respektování 
etnických a kulturních 
odlišností lidí 
D-Zámořské objevy 
Z- Podrobněji se seznámí se 
státy střední Evropy 
D-Historie evropských států 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa 
 nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn 
v nich 
- orientuje se na tematických mapách týkajících se obyvatelstva, 
sídel a hospodářství 
- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, náboženství, 
lidských sídel a nejvýznamnějších aglomerací 
- definuje pojem urbanizace 
- vysvětlí územní strukturu města a funkce měst 
- lokalizuje jádrové a periferní oblasti hospodářských aktivit 
- vymezí nejvýznamnější zemědělské oblasti světa 
- vysvětlí funkci a druhy dopravy 
- určí druhy služeb a porovná podíl  
obslužné sféry v hospodářství ve vyspělých a zaostalých státech 
- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 
populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu 
a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech mozaiku 
multikulturního světa 
-posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 
- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového 
hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a 
energetické zdroje 
-porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 
hospodářských aktivit 

- je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a 
svých možností přispívá k jejich řešení  
- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa n základě 
podobných a odlišných znaků 
- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální 
geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových  
regionech 

 
 
 
 
 
Společenský  a hospodářský 
zeměpis 
Obyvatelstvo světa 
 
 
Sídla 
 
 
 
 
 
Světové hospodářství 
 
 
 
 

Uplatnění komplexní 
prosociálnosti – bída světa, 
informovanost o situaci 
zemí třetího světa, vztah 
k menšinám, využití 
prosociálnosti 
v multikulturní společnosti, 
pozitivní vztah k diverzitám 

 

 
 
 
 
Př- Lidské rasy; Podmínky 
života na Zemi 
Sze- Lidské rasy a 
obyvatelstvo světa 
D-Nejstarší osídlené oblasti, 
zvyšování městského 
obyvatelstva, urbanizace, 
průmyslová revoluce 
MKV- Respektování 
etnických a kulturních 
odlišností lidí; Lidské vztahy  
Ch-Chemické prvky a 
nerostné suroviny; Vliv 
chemie v zemědělství; 
Kvalita potravin 
Vz –Vliv hospodářství na 
kvalitu životního prostředí 
Př- Znečištění životního 
prostředí průmyslovou 
činností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV 
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7.7. Charakteristika vzdělávací oblasti: Umění a kultura 

 
7.7.1. Vyučovací předmět:   Hudební výchova  -  I. stupeň  
 

Charakteristika Hudební výchovy 
Náplní Hudební výchovy je zejména práce s hlasem a kultivace pěveckého a mluveného projevu. Zařazena je i hra na hudební nástroj, případně 
doprovod. Hudbu se učí ztvárňovat i pohybem, tancem i gesty. Zabývá se také historií hudby, představiteli jednotlivých období. Žáci se učí vnímat 
hudbu různých žánrů, stylů a podob. Navštěvují také představení svých spolužáků, podílejí se na jeho přípravě. 
  
 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy 
-vokální činnost                      
-instrumentální činnost          
-hudebně pohybová činnost   
-poslechová činnost                 
 

Časové a organizační vymezení 
Výuka je realizována v 1.-5. ročníku – minimální časová dotace oblasti Umění a kultura I. stupně je dle RVP 12hodin týdně. Hudební  výchova se 
realizuje ve vzdělávacím oboru Umění a kultura .Žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální techniky, za pomocí 
různých forem s využitím dostupných vyučovacích  pomůcek 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
1. Kompetence k učení  
-žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
-žák užívá správné terminologie a symboliky 
-snes kritiku i chválu 
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2. Kompetence k řešení problémů 
-rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
-rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje 
-odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální 
 
3. Kompetence komunikativní  
-žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
- improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
-reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 
-učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 
-učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
 
4. Komunikace sociální a personální  
- kriticky usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 
 
5. Kompetence občanská  
-žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy hudebních děl 
- utváří  kritéria hodnocení činností nebo jejich výsledků 
 
6. Kompetence pracovní  
-využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním  pohybem vyjadřuje hudební náladu 
-vybírá hudební nástroje dle hudební formy  
-používá obecně známých termínů, znaků a symbolů 
-užívání různých nástrojů a vybavení 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- dbá na správné dýchání a držení těla 
- provádí hlasová a dechová cvičení 
- při zpěvu zřetelně vyslovuje 
- rozliší tón, zvuk, hlas mluvený a zpěvný 
- reprodukuje  rytmus podle vzoru 
- rozliší krátké a dlouhé tóny 
 
- používá dětské hudební nástroje 
         k rytmizaci a melodizaci jednoduchých  
textů , improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem 
   
- pojmenuje klavír, flétnu, 
        kytaru, dřívka, triangl a bubínek 
 
- provádí hudebně pohybovou činnost  
    ( držení těla, chůze, jednoduché taneční 
    hry, pochod ) 
 
- zpívá  vánoční koledy 
- rozliší vybrané hudební nástroje podle 
    zvuku    v proudu znějící hudby,    
       
- pozná hymnu ČR a rozumí textu 
 

                  
 Vokální činnosti 
-pěvecký projev ( pěvecké dovednosti, hlasová    
  hygiena ) 
-hudební rytmus ( písně ve 2/4 taktu ) 
 
 
  
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje – pomocí nástrojů 
   z Orfeova instrumentáře ( reprodukce motivů ) 
-rytmizace, hudební hry ( ozvěna ) 
 
  
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový doprovod ve 2/4 taktu 
-pohybové vyjádření hudby 
 
 Poslechové činnosti 
-lidský hlas, hudební nástroj, hudba vokální, 
instrumentální 
-hudební styly ( hudba pochodová, taneční 
   ukolébavka ) 

 
EV – základní podmínky  
života – výchova k život. 
prostředí, hudba – hluk 
 
MuV – lidské vztahy, 
Mezilidské vztahy v  
lidové písni 
 
MeV – vnímání autora 
medián. sdělení, výuku 
provází hudba 
 
Čj, M – říkadla, písně, 
vypravování 
 
Prv – říkadla, písně, 
lidové zvyky a tradice 
 
Tv – pochod 
 
Vv - ilustrace 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- rozlišuje pomalý a rychlý rytmus, rozlišuje 
 stoupavou a klesavou melodii 
- vytleská rytmus podle říkadel a písní 
- pozná notovou osnovu, noty, houslový klíč 
- doplní zpěv hrou na jednoduché  
 hudební nástroje 
- zazpívá vybrané vánoční koledy 
 
- rozlišuje hudební nástroje podle  
 zvuku – klavír, trubka, housle 
-vy užívá k doprovodu jednoduché  hudební 
nástroje 
 
- pohybuje se podle daného rytmu, 
 při tanci tleská a do pochodu bubnuje 
- pohybově vyjadřuje hudbu, zpěv s tancem 
 
- rozlišuje umělou a lidovou píseň 
- naslouchá skladbám   klasiků 
 
-rozlišuje  jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny 
v proudu  znějící hudby 

                  
 Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvený projev ( pěvecké dovednosti, 
 hlasová hygiena, dynamický odlišný zpěv, 
 rozšiřování hlasového rozsahu ) 
-hudební rytmus ( realizace písní ve 2/4 a 3/4 
 taktu) 
 Instrumentální činnosti 
 hra na hud. nástroje pomocí nástrojů z  
 Orfeova instrumentáře 
-rytmizace, hudební hry ( otázka – odpověď ) 
 
 Hudebně pohybové činnosti 
-taktování 2/4 takt 
-pohyb. vyjádření hudby ( pohyb. improvizace ) 
 Poslechové činnosti 
-hudební prvky ( pohyb, melodie, rytmus ) 
-hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, 
 hud. nástroj 
-hudební styly ( hudba pochodová, taneční, 
 ukolébavky 

 
Vv – ilustrace 
Tv – pochod, taneční     
         krok 
Čj – říkadla 
Vv – ilustrace, Vánoce 
Pč – vánoční výzdoba 
Čj – vypravování 
Prv – lidové obyčeje, 
            tradice 
MeV – vnímání autora 
          mediálních sdělení 
MuV – mezilidské vztahy 
v lidové písni 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 3. ročník 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

- vytleská  a taktuje 2/4 a ¾ takt 
- nakreslí notovou osnovu 
- rozliší a přečte z notového zápisu takt 2/4 a  3/4 
- rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou a 
čtvrťovou 
- podle zápisu z not pozná stoupavou a  
 klesavou melodii 
- pozná  hymnu ČR 
- zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase   
- dbá na správné dýchání  
- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové 
 a umí uvést příklad 
- doprovází zpěv  na rytmické nástroje 
- vytleská rytmus podle říkadel a písní, improvizuje 
v rámci nejjednodušších hudebních forem 
-rozliší rytmus valčíku a polky 
- zatančí  polkové a valčíkové kroky 
- pohybově vyjadřuje  hudbu, ,pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 
- seznámí se s dílem B. Smetany a A. Dvořáka 
- poslechem rozezná hudební nástroje, odliší 
hudbu  vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 
- poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní 

Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvený projev(pěvecké dovednosti 
 hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, 
 rozlišování hlasového rozsahu) 
-hudební rytmus ( realizace písní ve 2/4 a 3/4 
 taktu) 
-dvojhlas (lidový dvojhlas, kánon) 
 
 
Instrumentální činnosti          
-hra na hudební nástroje ( reprodukce motivů, 
 témat, jednoduchých skladbiček pomocí  
 Orfeových nástrojů, zobcových fléten) 
-rytmizace, hudební hry (otázka-odpověď), 
 hudební improvizace 
Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
( 2/4 takt) 
-pohybové vyjádření hudby ( improvizace) 
Poslechové činnosti 
-hudba vokální, instrumentální, vokálně  
  instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
-hudební styly ( hudba pochodová, taneční, 
 ukolébavka) 

 
 Vv – ilustrace 
 
 
 
 
 Tv – pochod 
          taneční krok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vv –Vánoce 
 Pč – vánoční 
výzdoba 
 Čj – vypravování 
 Prv – lidové zvyky a  
           tradice 
 VMEGS – Evropa a 
svět  
             nás zajímá 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- realizuje podle svých individuálních  
schopností  a dovedností další písně zapsané 
pomocí not  zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou 
- dbá na správné dýchání 
- definuje pojmy repetice, houslový klíč 
- napíše houslový klíč 
- rozlišuje délku not a umí je zapsat 
- pozná dynamická znaménka p, mf, f a 
využívá   dynamiku v písni  
-  ovládá názvy not stupnice C- dur 
 
 
 
 
 
- rozlišuje nástroje dechové, smyčcové,  
  klávesové, drnkací, bicí 
- doprovodí písně na rytmických nástrojích 
- rytmizuje a melodizuje říkadla 
 

 
 Vokální činnosti 
- pěvecký a mluvený projev ( pěvecké 
dovednosti, 
 hlasová hygiena) 
- hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 taktu) 
- dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový dvojhlas) 
 rozvíjení činností z 1. období 
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4 a4/4 
taktu) 
- intonace a vokální improvizace (dur a moll   
  tóniny) 
- grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis  
  rytmického schématu písně, orientace 
v notovém 
  zápise)  
 Instrumentální činnosti 
- hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, 
 témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
nástrojů  
 z Orfeova instrumentáře, zobcových fléten) 
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
 improvizace ( tvorba hud. doprovodu, hud. hry)  
- grafický záznam melodie (rytmické schéma 
  jednoduché skladby)          

 
Vv- ilustrace 
 
 
Tv- pochod, taneční krok 
 
Vv- Vánoce 
 
Pč- vánoční výzdoba 
 
Čj- vypravování 
 
Prv- lidové zvyky a  
        tradice 
 
MuV- lidské vztahy, 
vzájemné obohacovaní 
různých kultur, kulturní 
diference , poznání  
vlastního kulturního 
zakotvení, respektování 
zvláštností různých etnik 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- pohybově vyjádří hudbu s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních 
schopností a dovedností , vytváří pohybové 
improvizace 
 
 
 
 
 
 
- pamatuje si nejdůležitější fakta o 
B.Smetanovi 
- vyjmenuje opery B.Smetany, uvede části 
cyklu 
 symfonických básní Má vlast 
- seznámí se s dílem A.Dvořáka a L.Janáčka 
- poslouchá vybrané skladby 
- rozliší písně ve 2/4 a 3/4 taktu 
- vybere opakující se téma v poslechové  
 skladbě 
 

 
 Hudebně pohybové činnosti 
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
 ( 3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 
- pohybové vyjádření hudby (pantomimika a 
 pohybová improvizace) 
- orientace v prostoru (pamětné uchování 
tanečních 
 pohybů) 
 
 Poslechové činnosti 
- kvality tónů 
- vztahy mezi tóny 
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
- hudba vokální, instrumentální, lidský hlas, 
 hudební nástroj (rozvíjení činností z 1. období) 
- hudební styly a žánry (hudba pochodová, 
taneční, 
 ukolébavka) 
- hudební formy ( malá a velká písňová forma, 
 rondo, variace) 
- interpretace hudby 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

- rozliší hudební nástroje – dechové, smyčcové, 
žesťové 
-seznámí se s hud. nástroji v symfonickém 
 orchestru 
- rozlišuje :  zesílení, zeslabení 
- pozná houslový klíč 
- čte noty v rozsahu c1-g2 v houslovém klíči 
- provede rozbor  zapsané písně- rozezná formu 
 písně, notový zápis, takt, melodie 
- zpívá  a tančí krajové lidové písně a  tance 
- taktuje ve  4/4 taktu 
- zná původ státní hymny 
- umí pohybově vyjádřit nálady 
- seznámí se s relaxací 
- zpívá dle svých dispozic  a získaných 
dovedností intonačně čistě a rytmicky přesně   
v jednohlase i dvojhlase v durových i molových  
tóninách 
- doprovodí  na základě svých schopností a 
dovedností písně na rytmické a melodické 
 nástroje, využívá tyto nástroje k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní 
-rozpozná užité hudebně výrazové prostředky, 
všímá si metrorytmických, tempových, 
dynamických i zřetelných harmonických změn 

 
Vokální činnosti 
-pěvecký a mluvený projev (pěvecké dovednosti,  
 hlasová hygiena) 
-hudební rytmus )realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 
-dvojhlas a vícehlas kánon a lidový dvojhlas, 
 prodleva, lidové písně 
-intonace a vokální improvizace ( dur, moll 
tóniny) 
-grafický záznam vokální hudby ( čtení a zápis  
 rytmického schématu písně, orientace 
v notovém 
 záznamu) 
Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje ) reprodukce motivů, 
 témat, jednoduchých skladbiček pomocí 
Orfeových 
 nástrojů, zobcových fléten) 
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební  
 improvizace, tvorba hud. doprovodů, hud. hry) 
-grafický záznam melodie ( rytmické schéma  
 skladby) 

 
Vv- ilustrace 
 
Tv- pochod 
        taneční krok 
 
Vv- Vánoce 
 
Pč- vánoční výzdoba 
 
Čj- vypravování 
 
Prv- lidové zvyky a 
tradice 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

 
-vytvoří jednoduché předehry, mezihry a dohry 
a provádí základní hudební improvizace 
 
 
- poslouchá vybrané skladby 
- poslechem pozná vybrané smyčcové 
 a dechové nástroje 
- pozná varhanní hudbu 
- pozná vánoční hudbu a vánoční koledy 
- rozezná trampské písně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Hudebně pohybové činnosti 
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby 
 ( 3/4 a 4/4 takt , valčík, menuet ) 
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a  
 pohybová improvizace ) 
-orientace v prostoru ( pamětné uchování 
tanečních 
 pohybů ) 
 
 Poslechové činnosti 
-kvality tónů 
-vztahy mezi tóny 
-hudebně výrazové prostředky a hudební prvky 
-hudba vokální, instrumentální, vokálně 
 instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 
 ( rozvíjení činnosti z 1. období ) 
-hudební styly a žánry ( hudba pochodová, 
taneční 
  ukolébavka  ) 
-hudební formy ( malá a velká písňová forma, 
rondo, variace ) 
-interpretace hudby ( slovní vyjádření ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuV- lidské vztahy, 
etnický původ 
 
VMEGS – Evropa a 
svět 
nás zajímá 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu : Umění a kultura 
 
7.7.2. Vyučovací předmět:     Hudební výchova  -  II. stupeň  
 
Charakteristika hudební výchovy 
 Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Žák se učí vnímat  hudbu jako důležitou součást života jedince a celé společnosti 
prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a jiných aktivit. Chápe hudebního jazyka jako specifickou formu 
komunikace .Získává orientaci v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti. Učí se chápat různorodé hudební kultury 
různých národů a národností. Rozvíjí v  žákovi celkový cit pro hudbu a rytmus. 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
- vokální činnosti 
- instrumentální činnosti 
- hudebně pohybová činnost 
- poslechová činnost 

 
Časové a organizační  vymezení 
Vzdělávací oblast Umění a kultura 2.stupně má minimální  časovou dotaci dle RVP 10 hodin týdně. Výuka probíhá v odborné učebně hudební 
výchovy. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, 
krátkodobé projekty. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1.  Kompetence k učení 
 - podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledává a třídí informace 
 - používá obecně užívané hudební termíny 
 - získané znalosti propojuje se souvislostmi 
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2.  Kompetence k řešení problémů 
 - na základě individuální hudební vyspělosti postihuje z hudebního proudu znějící 
   skladby významné sémantické prvky, srovnává je, slovně charakterizuje, 
   hledá spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané hudebním dílem 
 - samostatně a kriticky přemýšlí 
 - získává dostatek námětů k samostatnému zpracování a řeší problémy 
 - při zadání úkolu žák rozpoznává problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
 
 
 3.  Kompetence komunikativní 
  - při práci ve skupině dokáže vyjádřit žák svůj názor, vhodnou formou ho obhájit 
    a tolerovat názor jiných 

      
 
 4. Kompetence sociální a personální 
  - efektivně spolupracuje, respektuje názory jiných 
  - žák se učí objektivním způsobem zhodnotit svoji práci i práci ostatních 
  - učí se chápat odlišné kvality svých spolužáků 
  - učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností  
  - kladně ovlivňuje kvalitu práce 
 
 
 5.  Kompetence občanské 
  - respektuje názor druhých 
  - chrání a oceňuje naše kulturní tradice 
  - aktivně se zapojuje do kulturního dění 
 
 
 6.  Kompetence pracovní 
  - při samostatné práci je  veden  ke koncentraci na pracovní výkon, jeho 
    dokončení a dodržuje vymezená pravidla 
  - žák si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- zpívá v jednohlase, popř. v dvojhlase, 
trojhlase (podle svých individuálních dispozic 
intonačně čistě a rytmicky přesně) 
-využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 
- slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí 
tóninou 
- orientuje se v jednoduchém notovém 
zápise 
- vyhledá určené takty a rytmy  
 
- pohybem vyjadřuje pochodový, polkový, 
valčíkový rytmus 
- vytleská 2/4 a 3/4 takt 
- pohybem vyjadřuje obsah písně 
 
 
 
- správně rytmicky doprovází jednoduchou 
píseň na Orfeovy nástroje 
- používá rytmické cítění a rytmickou paměť 
- vytvoří rytmické motivy předehry, mezihry, 
dohry 
 

 
 Vokální činnosti 
- intonační cvičení – vzestupná a sestupná řada 
tónů, intonace stupnic dur 
- zpěv lidových písní, práce s notovým zápisem 
- říkadlo píseň – rytmické vyjádření textů písně 
- vyhledávání rytmu v zápisu písně, rytmické 
hádanky 
 
Hudebně pohybové činnosti 
- pochod, polka, valčík, mazurka 
- hra na dirigenta a orchestr 
- dramatizace písní 
- vánoční koledy – dramatické ztvárnění 
 
Instrumentální činnosti 
- reprodukce známých písní s důrazem na 1. a 2. 
 dobu taktu 
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, rytmická 
hra 
na tělo 
- rytmické hudební formy – pochod, polka, valčík 
- analytická práce s písní, jednoduchá písňová 
forma 
- tvoření jednoduchých partitur pro Orfeovy 
nástroje 

 
Vv - ilustrace písní, 
výtvarný záznam 
melodie, rytmu 
 
EV - citová stránka 
osobnosti, láska 
k přírodě, 
vnímání krásy 
 
VDO - rozvíjet kritické 
myšlení, aktivita, 
kooperace  
 
OSV - umění jako 
prostředek komunikace 
 
D - vznik křesťanství 
 
OSV - estetika 
mezilidských vztahů 
Tv - hudebně pohybové 
činnosti, krok pochodový, 
valčíkový, polkový 

 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních 
nástrojů a pojmenuje je 
- rozliší skladbu vokální a instrumentální 
- rozliší lidovou a umělou píseň, melodram, 
muzikál, operu a operetu 
 
 
 
- charakterizuje období baroka a klasicismu 
- popíše a pojmenuje vybrané skladby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Poslechové činnosti 
- poznávaní hudebních nástrojů – rozdělení do 
skupin 
- píseň lidová a umělá 
- vokální a instrumentální skladba 
- melodram 
- muzikál 
- opereta, opera 
 
- G.F. Händel – poslech skladeb 
- opera – nově vzniklá hudební forma 
- Claudio Monteverdi 
- symfonie 
- koncert 
- W.A. Mozart 
- J.Haydn 
- L.van Beethoven 
- B. Smetana 
- A. Dvořák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV - rozvoj smysl. 
vnímání, obecná  
kreativita 
 
Vo - Důstojnost a identita 
lidské osoby 
 
 
D,Vv - baroko, 
klasicismus 
 
MVEGS - vnímání 
evropské 
hudební kultury, 
emotivnost, prožitek 

 
 
 
 
 
EtV - jedinečnost a 
identita člověka - 
radost a optimismus 
v životě 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky 
- podle individuálních dispozic zpívá 
intonačně čistě a rytmicky přesně 
 
-využívá své individuální hudební 
schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách 
 
 
 
- při poslechu využívá získané zkušenosti 
- spojuje poslech s instrumentální nebo  
pohybovou činností 
- sluchem rozliší zvuk hudebních nástrojů, 
jejich výrazové možnosti 
- rozliší komorní a symfonickou hudbu 
- zařadí skladbu do příslušného období 
 
- reaguje pohybem na znějící hudbu  
s využitím jednoduchých gest a tanečních 
kroků 
- využívá získaných znalostí a dovedností 
k vytvoření hudebně dramatického 
vystoupení 
 

 
Vokální činnosti 
- lidové a umělé písně – dynamika, melodie, 
rytmus 
- výběr písní různých období 
 
 
 
 
 
Poslechové činnosti 
- pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 
- výběr poslechových skladeb různých období 
- baroko – Vivaldi 
- klasicismus- Mozart, Beethoven 
- romantismus- Chopin, Schubert 
- český romantismus – Smetana, Dvořák 
Instrumentální a pohybové činnosti 
- prolínají se do ostatních hudebních činností 
v průběhu celého školního roku 
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové  
ztvárnění - choreografie 
- polka, valčík, mazurka 
- moderní tance 
- dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc 

 
Vv, Čj, D   
   
MuV - lidové písně jiných 
národů, poznávání 
kulturních tradic 
 
EV - citlivý přístup 
k okolní krajině, vnímání 
krásy přírody  
 
OSV - hudba jako 
prostředek komunikace 
 
VMEGS - vnímání 
evropské hudební kultury 
 
Vo - Důstojnost a identita 
lidské osoby 
 
OSV - obecná kreativita, 
rozvoj smyslového 
vnímání 

 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - jedinečnost a 
identita člověka - 
radost a optimismus 
v životě 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou 
hygienu 
- zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně, 
dokáže ocenit kvalitní vokální projev 
druhého 
- respektuje dynamiku písně 
- používá k doprovodu jednoduché nástroje 
- vysvětlí pojem akord 
- popíše jednoduché kytarové akordy 
- rozliší durovou a mollovou stupnici 
- zazpívá lidový dvojhlas 
- vyjmenuje charakteristické prvky džezové 
hudby 
- rytmicky přesně zpívá vybrané písně 
 
- charakterizuje rytmické, dynamické a 
výrazové   změny v hudebním  proudu 
- rozliší základní vlastnosti tónu 
- sluchem rozliší melodii vzestupnou a 
sestupnou 
- pojmenuje vybrané hudební formy 
 
 
 

 
Vokální činnosti 
- hlasová a rytmická cvičení 
- intervaly 
- rytmický výcvik s oporou hud. nástroje 
- zpěv lidových a umělých písní 
- transpozice vzestupné a sestupné řady tónů 
(stupnic) 
- akord 
- příklady v lidové tvorbě 
- divadla malých forem - Semafor (Suchý, Šlitr) 
- Osvobozené divadlo J.Ježek (Klobouk ve křoví, 
David a Goliáš) 
 
 
 
Poslechové činnosti 
- poslech různých hud. žánrů, srovnávání, 
postihování 
charakteristických rozdílů 
- G.Gerstwin: Rapsodie in blue 
- J.Scott: The Entertainer- ragtime 
- baroko - Vivaldi, Bach, Händel 
opera, oratorium, fuga, suita, concerto grosso 
- klasicismus - znaky 
 

 
EV - citlivý přístup 
k přírodě, láska k místu, 
kde bydlím 
 
Čj 
 
MuV - tradice a 
rozmanitost kultur 
 
VMEGS - vnímání 
evropské a světové 
kultury 
 
Vo - Důstojnost a identita 
lidské osoby 
 

 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - jedinečnost a 
identita člověka - 
radost a optimismus 
v životě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
-využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 
 
 
 
- podle individuálních dispozic reprodukuje 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 

 
J. Haydn - kvarteto 
W. A. Mozart - kl. koncert  
- romantismus - Chopin, Schubert,  
Ruská hudba - Čajkovskij 
Český romantismus - Smetana - Má vlast 
- Česká mše vánoční - J. J. Ryba 
- Česká mše půlnoční - A. Michna z Otradovic 
- česká hudba 20. století 
 L. Janáček, B, Martinů 
 
Instrumentální činnosti 
- hudební projekt k příležitosti vánočních oslav 
 pásmo reprodukované hudby, koled, vlastní  
 instrumentální tvorby 
- výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a  
rytmem 
- pochod pro bicí 
- píseň Život je jen náhoda 
- ragtime - synkopický rytmus 
- swing, boogie -  woogie, blues 
Hudebně pohybové činnosti 
- prolínají do ostatních hudebních činností v 
průběhu 
celého škol. roku 
- taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 
ztvárnění choreografie 
- polka, valčík, mazurka, džaiv, cha - cha 
- dramatizace v projektu Vánoc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuV - původ různých 
stylů 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura  
Vyučovací předmět : Hudební výchova 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- dodržuje správné pěvecké návyky a 
hlasovou hygienu 
-využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 
 
 
- na základě individuálních schopností a 
získaných vědomostí  rozliší při poslechu  
hudbu do stylového období a porovnává ji 
z hlediska její slohové i stylové příslušnosti 
s jinými skladbami 
 
 
- orientuje se v jednotlivých hudebních 
obdobích 
- vyjmenuje charakteristické znaky a vyhledá 
souvislosti z jiných oborů  umělecké činnosti 
- podle svých individuálních dispozic zpívá 
kultivovaně a pěvecky správně písně různých 
žánrů 
 
 

 
Vokální činnosti 
- opakování učiva z předchozích ročníků 
- opakování písní lidových a umělých s důrazem  
na dynamiku, melodii a rytmus 
- výběr písní období: 
Středověk - Hospodine, pomiluj ny 
                    Ktož jsú boží bojovníci 
                    Gregoriánský chorál 
Renesance - Viva la musica (tříhlasý kánon) 
                     Fuga trium vocum 
Baroko - J. S. Bach - Blaženost má 
Klasicismus -  J. Haydn - Intervaly 
                       Beethoven - Óda na radost 
Romantismus - F. Schubert - Pstruh 
                         Verdi - sbor Židů z opery Nabucco 
Hudební žánry 20.století 
- vážná hudba - B. Martinů - Rozmarýn 
                          L. Janáček - Ej, mamko 
- jazz - J. Ježek - Klobouk ve křoví 
                         Ezop a brabenec 
            G- Gershwin - Summertime 
- divadla malých forem - Suchý,  Šlitr - Pramínek 
vlasů, Krajina posedlá tmou 

 
EV - citlivý přístup k 
přírodě 
 
 
 
VMEGS - vnímání 
evropské hudební kultury 

 
EtV - fair play -  
zdravá soutěživost, 
dodržování pravidel 
hry 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  

kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
- při poslechu využívá získaných znalostí 
a zkušenost, vnímá užité  hudebně výrazové 
prostředky a charakteristické sémantické 
prvky 
-na základě svých vědomostí přistupuje 
k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému 
celku 
  
- spojuje poslech s pohybovou činností, 
rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, dle své pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou  vazbu 
 
 
 
 
 
 
postihuje hudebně výrazové prostředky 
- spojuje poslech s instrumentální nebo 
pohybovou činností 
- rozliší hudební nástroje a jejich výrazové 
možnosti 

 
- country - Montgomery, Všichni jsou už v Mexiku 
- bluegrass - Panenka (Křesťan) 
- česká trampská píseň - Rosa na kolejích 
                                       Askalona 
- folk - Když mě brali za vojáka 
- pop a rock - Stín katedrál 
Poslechové činnosti 
- hudba období pravěku 
- hudba období středověku - duchovní hudba 
Gregoriánský chorál, mše Madrigal 
 (Thomas Tallis, G. de Machaut) 
- baroko - hlavní znaky formy, představitelé (opak) 
- adventy - Vánoce, význam lidových tradic 
J.J Ryba- Česká mše vánoční 
- klasicismus - znaky, formy, představitelé 
  Symfonická tvorba, komorní, vokální 
                       (Mozart, Haydn, Beethoven) 
- český klasicismus - J. Mysliveček, F.X.. Brixi   
Staticové, A. Rejcha 
                                 Česká hudební emigrace 
- romantismus - Chopin, Schubert, Grieg, Brahms, 
Čajkovskij 
- český romantismus - Smetana, Dvořák, Fibich 
- hudební směry 20. stol. - oleatorika, seriální hudba, 
Konkrétní, počítačová, čtvrttónová 
Hudebně pohybové činnosti 
- prolínají se do ostatních hudebních činností 
v průběhu celého roku 
- hudební výrazové prostředky 
- hudební nástroje klasické a současné 

 
VDO -  zásady 
slušnosti, tolerance, 
odpovědné chování 
Samostatné a 
odpovědné řešení 
problémů 
 
MuV - tradice a 
rozmanitost kultur 
 
Vo - Důstojnost a 
identita lidské 
osoby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - jedinečnost a 
identita člověka - 
radost a optimismus 
v životě 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu:   Umění a kultura 
 
7.7.3. Vyučovací předmět:     Výtvarná výchova – I. stupeň 
 
 

Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy, které jsou 
nejlepším nástrojem poznávání a prožívání života a  prostředkem utváření lidské mysli. Výuka je realizována prostřednictvím  tvůrčích činností, 
v nichž podporujeme dětskou tvořivost a fantazii. Žák by měl vyjádřit své  vnitřní pocity a prožitky a svá vizuální obrazná vyjádření a  
nabídnout je  ostatním. 
 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy:  
-objevování světa přírody 
- poznávání a prožívání světa dítěte 
- svět, který pozorují 
- dětská fantazie 
-svět, který dítě obklopuje 

 
 

 
Časové a organizační vymezení 
Minimální časová dotace vzdělávací oblasti Umění a kultura I. stupně je  12 hodin týdně. 
Výtvarnou výchovu realizujeme ve vyučovacích hodinách. Práce jsou nedílnou součástí projektů. Významná je účast ve výtvarných soutěžích. Jsou 
využívány mezipředmětové vztahy a zpětně prvky této oblasti zařazujeme do ostatních předmětů. Své práce děti prezentují na nástěnkách a  
různých školních projektech 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1.  Kompetence k učení 
-porovnává a pozoruje 
-rozvíjí své  výtvarné vyjadřování 
- rozvíjí své dovedností a návyků 
- vybírá výtvarné techniky a  osvojuje se je 
-vede se a je veden pochopení výtvarného umění 
-poznává výtvarného umění 
-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

  
2.  Kompetence k řešení problému 
-uplatňuje tvořivost a vlastní nápady 
-organizuje a plánuje činnosti, volí  vhodné postupy a materiály 
-schopnost diskutovat o problému, navrhování postupu při řešení 
-kladení dotazů, tvorba odpovědí 

 
3.  Kompetence komunikativní 
-komunikuje při práci 
-vyjadřuje  své myšlenky logicky, stručně a jasně 
-prezentuje své práce 
-doprovází slovní nebo písemnou formou 
-hodnotí, posuzuje, vyjadřuje své pocity 

 
4. Kompetence sociální a personální 
-hodnotí, kritizuje, chválí 
-pracuje ve skupině, spolupracuje  a projevuje se  zodpovědně, pracuje v   týmu 
-osvojuje si poznatky a dovednosti významné pro tvorbu profesního zaměření 
-účastní se tvořivých her 

 
5. Kompetence občanské 
- chápe práci a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci 
-účastní se projektů 
-dokáže se svobodně výtvarně projevovat 
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6. Kompetence pracovní 
-podporuje svou tvořivosti  
-vede se a je veden  ke správnému a odpovědnému vztahu k práci 
-podporuje odpovědnost, vytrvalost a soustavnost 
-osvojuje  si výtvarné techniky 
-osvojení si návyky 
-rozlišuje  odlišnosti a rozdíly 
-používá správné nástroje 
-dodržuje  hygienické a bezpečnostní  zásady 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova  
Ročník    : 1. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- kreslí vodovými barvami i suchým pastelem 
- seznamuje se s mícháním barev 
- rozlišuje teplé a studené barvy 
 
- kreslí měkkou tužkou a špejlí 
 
- modeluje z plastelíny, keramické hlíny 
- vytváří jednoduchou  koláž 
- výtvarně zpracovává  přírodní materiály- 
tisk, otisk, nalepování 
- seznamuje se  s ilustracemi knih 
 
- výtvarně vyjádří citový prožitek i svou 
fantazii 
-vyjadřuje city v jednotlivých situacích 
-využívá prvky tvořivosti při společném 
plnění úkolů 
 -osvojuje si základní předpoklady / 
vědomosti/ a dovednosti pro vytvoření  
sebeúcty a úcty k jiným 

 
  
Malba-rozvíjení smyslové citlivosti ,barvy 
 
 
 
 
 
 
Kresba – zachycení linie, tvaru, uspořádání 
v ploše, vnímání velikosti 
Techniky plastického vyjadřování 
 
 
Další výtvarné techniky 
 
 
Ilustrátoři dětské knihy 
 
Ztvárnění fantazie 
EtV 

 
 
Čj-rozvoj slovní zásoby, 
správného vyjadřování 
 
EV-vztah člověka 
k prostředí 
 
EV-ekologie 
 
Prv-roční období 
 
 
 
 
Čj-čtení, beseda nad 
knihami 
 

 
 
 
 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva knihovny 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova  
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- maluje vodovými barvami i voskovým pastelem 
- zvládne  techniku kresby suchým pastelem 
- míchá  barvy 
- zařazuje  prostorovou techniku 
- rozlišuje teplé a studené barvy 
- v tvorbě vychází ze své zkušenosti 
-rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 
vyjádření / linie, tvary, objemy, barvy, objekty/, porovnává 
je a třídí na základě porovnávání / odlišností /  
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, představ i prožitků 
- zvládne jednoduchou  kresbu měkkou tužkou ,špejlí, 
dřívkem 
-dokáže používat různé druhy štětců dle potřeby 
- rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření 
(barvy, objekty, tvary) 
- modeluje z plastelíny, keramické hlíny, moduritu 
- vytváří jednoduchou  koláž 
- výtvarně zpracovává přírodní materiály- vytváří tisk, otisk, 
nalepování 
- seznamuje se s dětskými ilustrátory 
- výtvarně vyjádří citový prožitek a svou fantazii 
-vyjadřuje city v jednotlivých situacích 
-využívá prvky tvořivosti při společném plnění úkolů 
 -osvojuje si základní předpoklady / vědomosti/ a 
dovednosti pro vytvoření  sebeúcty a úcty k jiným 

 
  
Malba-rozvíjení smyslové 
citlivosti, barvy 
 
 
 
 
 
 
Kresba – zachycení linie, tvaru, 
uspořádání v ploše, vnímání 
velikosti 
Techniky plastického vyjadřování 
 
Další výtvarné techniky 
 
 
Ilustrátoři dětské knihy 
Ztvárnění fantazie 
 
EtV 

 
 
Čj-rozvoj slovní zásoby, 
správného vyjadřování 
 
EV-vztah člověka 
k prostředí 
 
EV-ekologie 
 
Prv-roční období 
 
 
 
 
 
Čj-čtení, beseda nad 
knihami 
 

 
 
 
 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva knihovny 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Ročník    : 3. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- uvědomuje si samo sebe, vnímá okolí 
- všímá si vztahů a dějů kolem sebe, dovede je výtvarně 
zpracovat 
- vyjadřuje svou zkušenost i fantazijní představy, uplatňuje při 
tom v plošném i  prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, 
barvy, objekty, další prvky a dokáže je vzájemně kombinovat 
- porovnává způsob vyjádření s tvorbou ostatních 
- vnímá souvislosti mezi pohádkovou postavou a prostředím, 
ve kterém žije, volí materiál a způsob vyjádření vlastních 
představ 
-vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 
jejich zakreslení volí vhodné prostředky 
-interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 
vyjádření, porovnává je se svou zkušeností 
- vnímá souvislosti mezi detailem a celkem, zjednodušuje, 
vybírá prvky 
-na základě svých zkušeností nalézá a do komunikace zapojuje 
obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral nebo upravil 
- domýšlí příběhy, samostatně volí vizuálně obrazné elementy 
k vytváření napětí, kontrastu děje, verbálně hodnotí své dílo i 
tvorbu ostatních 
- rozvíjí své myšlenky a své fantazijní představy 
-uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří své 
pozitivní sebehodnocení 
-dokáže se radovat z radosti a úspěchu jiných 

Zachycení děje, prožitku 
 
Práce s barvou, míchání barev, 
kompozice 
 
 
Práce s linií, druhy linií  
 
 
Kombinovaná technika, 
neobvyklé materiály 
 
 
 
Prostor, oblast, prostředí, 
účelnost, terén 
 
Reliéf, detail, celek a části, 
povrch, dekor 
 
Prostředí, kouzlo, písmo, 
vzpomínka 
 
Vzpomínka, vědomí, 
podvědomí, negativ - pozitiv 

 
 
Prv 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 
 
Čj 
 
 
 
Prv 
 
 
 
 
 
 
OSV - komunikace 
 
 

Ilustrace příběhu, 
zážitku  
Zátiší se zeleninou, 
 podzimní příroda  
 
Holý strom, život pod 
listem 
 
Mikuláš, čert, anděl, 
vánoční přání 
 
 
Zvíře z džungle, les 
plný skřítků, výlet do 
zoo 
 
Paví král, exotická 
zahrada 
Škola v noci ožívá, 
příběh staré půdy 
Na co myslím, tajné 
písmo, fotografie 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova  
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- prohlubuje si a zdokonaluje techniky malby 
- barevně vyjadřuje své pocity a nálady 
- rozpoznává, pojmenovává a třídí prvky vizuálně 
obrazného  vyjádření, porovnává je na základě vztahů 
/ světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy 
- uplatňuje vlastní zkušenost při prostorové tvorbě 
-při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření  se vědomě 
zaměřuje na projevení vlastních zkušeností i na tvorbu 
vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nebližší sociální vztahy 
- nalézá a  do své komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která 
samostatně vyjádřil, vybral či upravil 
- vybírá  vhodné výrazové prostředky pro zobrazení 
událostí, pro svá vyjádření na základě vlastního 
vnímání 
- kombinuje jednotlivé prvky ve vztahu k celku 
- prohlubuje  si a zdokonaluje  techniky kresby 
- kresbou vystihuje tvar, strukturu materiálu 
 

 
 Malba- hra s barvou, míchání barev 
Barvy a jejich působení na lidskou mysl 
 
 
 
 
 
Rozvržení plochy, barevnost 
Kresba- výrazové vlastnosti linie, 
kompozice v ploše, kresba různým 
materiálem 
Kresba dle skutečnosti ,kresba v 
plenéru 
 
 
Grafické techniky – tisk z koláže, ze 
šablon, otisk 
 
Dětští ilustrátoři 
Práce s modelovací, keramickou hlínou 
EtV 

 
 
 
 
 
 
 
EV – ekosystémy-životní 
prostředí, vztah člověka k 
prostředí 
 
 
Př- rostliny a přírodniny 
MuV- kulturní 
diferenciace- lidské 
vztahy-empatie 
-etnický původ 
 
 
OSV- komunikace, kritika 
Čj- dětské knihy, četba 
MeV-působení médií 

 
 
 
Práce v arboretu 
 
 
 
 
 
Návštěva výstavy, 
galerie 
 
 
Účast ve výtvarných 
soutěžích 
 
 
 
 
 
Práce v keramické 
dílně 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného 
vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy, 
v objemovém vyjádření modelování a 
skulpturální postup, v prostorovém vyjádření 
uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i 
jako nezávislý model  
- zvládne obtížnější práci s linií 
- seznamuje se s grafickými  technikami 
- zobrazuje svou fantazii a životní zkušenosti 
- poznává základní prostorové útvary a 
modeluje podle skutečnosti 
- modeluje podle fantazie 
 
- uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, 
utváří své pozitivní sebehodnocení 
-dokáže se radovat z radosti a úspěchu jiných 
-vyjadřuje  účast na radosti  i bolesti druhých, 
pozitivně hodnotí druhé v běžných situacích 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova  
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- prohloubí si a zdokonalí techniku kresby, 
kresbou vystihne tvar, strukturu materiálu                                                                       
- prohloubí si techniky malby, rozlévání 
barev, kombinaci různých technik                                                                                                  
- vnímá proporce lidského těla, vztahy mezi 
jednotlivými částmi těla, proporce věcí a 
výtvarně je vystihne 
- barevně vyjadřuje své pocity, nálady, 
barevné kontrasty, proporční vztahy 
- vnímá sebe jako součást svého okolí, 
rozlišuje pozadí a popředí 
- vnímá nepevné tvary kolem sebe – světlo, 
vzduch, vodu 
- všímá si věcí kolem sebe a zamýšlí se nad 
vztahem mezi nimi a prostředím 
- rozeznává grafické techniky, zobrazuje  
fantazii i zkušenost 
- nalézá vhodné prostředky pro svá 
 výtvarná vyjádření -seznámí se s dalšími 
technikami-koláž, frotáž, tisk z koláže, práce 
se šablonami, otisk, vosková technika 

 
Kresba, výrazové  vlastnosti linie, kresba různým 
materiálem 
 
  
Malba – hra s barvou, vyjádření pocitů, barevné 
spektrum , působení barev 
 
 
 
 
 
 
Grafické techniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OSV-kreativita 
 
 
 
MuV-lidské vztahy 
 
 
 
ČJ-rozvoj slovní zásoby, 
pracovní postup 
 
 
M-prostorové rozvržení 
 
EV-ekologie 
 
 
 
 
Pč-nástroje, pomůcky 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
-všemi smysly vnímá,  následně vhodnými 
prostředky zachycuje obrazná vyjádření 
v plošné, objemové i prostorové tvorbě  
 
-  osobitost svého vnímání uplatňuje 
v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření, pro vyjádření 
nových i neobvyklých  pocitů a prožitků 
svobodně volí a komunikuje prostředky / 
včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění / 
-výtvarně zpracovává přírodní  materiály-  
nalepuje, dotváří apod. 
- pozná ilustrace známých českých 
ilustrátorů                                          
 
- porovnává  různé interpretace přistupuje 
k nim  
jako ke zdroji inspirace 
- komunikuje o obsahu děl- svých i cizích 
 
 

 
 
 
 
Ikebany, aranžování, věnce,… 
 
Ilustrátoři  
 

 
 
 
Př-přírodní materiály 
 
 
Čj-literatura-práce s 
textem 
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Charakteristika vzdělávacího předmětu:   Umění a kultura 
 
7.7.4. Vyučovací předmět:     Výtvarná výchova–II. stupeň 
 

Charakteristika výtvarné výchovy     
Vyučovací předmět výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura .Pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy, které jsou 
nejlepším nástrojem poznávání a prožívání života a  prostředkem utváření lidské mysli. Výuka je realizována prostřednictvím  tvůrčích činností, 
v nichž podporujeme dětskou tvořivost a fantazii .Žák by měl vyjádřit své  vnitřní pocity a prožitky a svá vizuální obrazná vyjádření a  
nabídnout je  ostatním. Učí se hledat krásu v neponičené přírodě i střízlivě hodnotit působení vzdělávacích prostředků. Výtvarná výchova pomáhá 
budovat mosty pochopení mezi různými kulturami, soustřeďuje se na schopnost vcítění a porozumění. 

 
 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy:  
-objevování světa přírody 
- poznávání a prožívání světa dítěte 
- svět, který pozorují 
- dětská fantazie 
-svět, který dítě obklopuje 

 
 

Organizační  a časové vymezení vyučovacího předmětu 
Minimální časová dotace vzdělávací oblasti Umění a kultura I. stupně je  12 hodin týdně. 
Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v komunitní učebně, v knihovně  nebo mimo budovu školy ( 
práce v plenéru). Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní 
práce, krátkodobé projekty. Pracujeme s projekty a projektovými bloky. Střídáme práci ve skupinách s individuální činností. Využíváme nabídky 
informačního prostředí- virtuálních výstav, monografií a encyklopedií v knihovně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení 
-při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení 
-žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy související s realizací       
 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
-žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a 
pomůcek 
-při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 
 
3. Kompetence komunikativní 
-při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 

 
4. Kompetence sociální a personální 
-učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce 
                            
5. Kompetence občanské 
-při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 
-žáci respektují názor druhých 
-žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

 
6. Kompetence pracovní 
-při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla  
-žáci si vytváří pozitivní vztah k manuálním činnostem 
-žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- zobrazuje vlastní fantazijní představy 
 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě 
 
- správně užívá techniku malby, míchá a 
vrství barvy 
 
- reprodukuje pojmy nauky o barvách, tj. 
tón, jas, lomená barva, pestré – nepestré 
barvy, barevný kontrast, harmonie 
- využívá znalostí o barvách k osobitému 
výtvarnému vyjádření 
- uvědomuje si psychický účinek barev 
využívá práci se světlem a barvou 
v konkrétním prostoru 
 
- osvojí si různé možnosti vystižení tvarů, tj. 
jejich stavby, barev, povrchů, struktur 
vhodnými výtvarnými technikami 
 
- využívá dekorativních postupů – rozvíjí 
estetické cítění 
-užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zaznamenání vizuálních zkušeností, 
zkušeností získaných ostatními smysly a 
k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 
 

- subjektivní vyjadřování fantazijních představ za 
využití různorodých materiálů a výtvarných 
postupů  
- kresebné studie – linie, tvar, objem – jejich 
rozvržení, jejich vztahy, kontrast, rytmus 
 
- teorie barev Goethův kruh – teplé a studené 
barvy, barvy příbuzné 
 
- malba – temperové, vodové a akrylové barvy, 
suchý pastel, voskový pastel,  
- přírodní motivy – rostliny, živočichové,  člověk, 
vesmír  
 
 
 
- prostorová tvorba  - hlína, modurit, těsto, 
přírodní materiály, papír, pěnová guma, vlnitá 
lepenka, tapeta 
 
 
- dekorační práce – využití tvaru, linie, 
kombinace barev a pravidelné střídání 
lineárních symbolů 
 
  

VDO – principy 
demokracie 
OSV - kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS - ekosystémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Např. tisk z koláže, 
voňavé obrázky 
Zátiší, kresba dle 
skutečnosti 
 
 
 
 
 
Účast na soutěžích – 
Den Země, Příroda a 
myslivost 
 
 
 
 
Práce v keramické 
dílně 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a 
jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků, mění různé vlastnosti a jejich 
vztahů pro získání osobitých výsledků 
 
- vytváří společné kompozice v prostoru 
- komunikuje a spolupracuje v pracovní 
skupině, je schopen kompromisu při řešení 
výtvarného zadání ve skupině 
 
- osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá 
kompozici, vhodně rozvrhne motivy na ploše  

 
- výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, 
zvykům a svátkům 
- instaluje výsledky své výtvarné práce 
v prostorách školy 
 
- objevuje a používá nové materiály a 
výtvarné techniky 
- vytváří si kritéria pro hodnocení vlastní 
práce 
- rozpozná základní charakteristické znaky 
architektury, malířství, sochařství 
jednotlivých slohů 
- navštěvuje výstavy, galerie 

- plastická a prostorová tvorba 
 - společná práce na objektu – koordinace, 
komunikace 
 
 
- lidská figura- tvarová stylizace – Řecko, Řím 
 
 
- tematické práce – Vánoce, Velikonoce – 
dekorativní předměty 
- vkusná výzdoba interiéru např. malba na sklo, 
vystřihování, vyřezávání 
 
 
 
 
- sebereflexe, obhajoba 
 
 
- od pravěku po gotiku 
 

 
OSV -komunikace 
 
 
 
D – Řecko, Řím 
 
 
Čj – poezie a próza Vánoc 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – osobní postoj 
 
 
Hv 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt – Vánoční 
jarmark, Velikonoční 
dílny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavy prací 
místních umělců 
Výstavy prací dětí –
kino Svět 
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Vzdělávací oblast  : Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Ročník    : 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vybírá, kombinuje a vytvoří  výtvarné 
prostředky k vyjádření své osobnosti a 
originality, porovnává a hodnotí jeho účinky 
s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 
 
- využívá dekorativních postupů- rozvíjí si 
estetické cítění 
- užívá techniku kresby a malby  
- hodnotí a využívá výrazové možnosti barev 
a jejich kombinací 
 
- objevuje a utváří si vlastní názor a postoj na 
svět kolem sebe prostřednictvím kreativní 
činnosti, která vychází z individuálních 
představ, fantazie, vnímání a prožívání 
 
- uplatňuje své dovednosti a vědomosti při 
návrzích designu jednoduchých předmětů 
 
- užívá vizuálně obrazná vyjádření 
k zachycení pocitů a nálady 
 
- uvědomuje si okolní prostředí jako zdroj 
inspirace pro vytváření uměleckých hodnot 
 

- vlastní prožívání, interakce s realitou 
 
 
- užitá grafika, písmo a druhy písma 
 
 
- zátiší – různé techniky,- květiny a rostliny, 
- odstín – sytost, kontrast, harmonie – využití 
v tvorbě, v praktickém užití 
 
- originální dokončení situace 
- vyprávění výtvarnými prostředky 
- fantazijní variace na základní tvary písmen 
- prostorová tvorba – hlína, modurit, keramická 
hlína, těsto, papír, přírodní materiály 
 
- výtvarné návrhy, např. obal výrobku, reklamní 
leták, plakát, pozvánka apod. 
 
- skládání základních geometrických tvarů 
- koláž 
- dotváření kresbou a malbou 
 
- racionální zobrazení 

OSV sebepoznání 
 
 
MeV – mediální sdělení 
 
 
Př 
EV – lidské aktivity a 
životní prostředí 
 
 
Čj- literární texty 
OSV - kreativita 
 
 
 
 
MeV – mediální sdělení 
Čj,Inf. 
 
 
 

Např. vyjádření 
pocitů, nálady 
pomocí barev 
 
 
 
 
Např. oděv, vzhled 
interiéru 
 
 
 
 
Keramická dílna 
Vizovické pečivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentace práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- hodnotí a porovnává účinek vlastního 
výtvarného vyjádření s vyjádřením svých 
spolužáků 
 
-  charakterizuje  základní znaky architektury, 
malířství, sochařství jednotlivých slohů 
 
- vytváří společné kompozice v prostoru – 
instalace 
- objevuje a používá nové materiály a 
výtvarné techniky 

 
- navštěvuje výstavy a galerie 
- uvědomuje si umění a jeho proměny 
v souvislosti s historickým vývoje  
 
-ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených 
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních 
vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 
 
-rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině  smyslového účinku, 
v rovině subjektivního účinku a v rovině 
sociálně utvářeného i symbolického obsahu 
 

 
- sebereflexe, obhajoba 
 
 
 
- období renesance a baroka 
 
 
 
- společná práce na objektu – koordinace, 
komunikace 

 
 
 
 
 
VMEGS – Jsme Evropané 
Inf, D 
 
 
MeV – týmová práce  
OSV- komunikace 
 
 
EV – vztah člověka k 
prostředí - 
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Vzdělávací oblast  :         Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Ročník    : 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- samostatně vybírá a vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazových elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání 
- pracuje  s linií, barvou a jejími odstíny 
- uvědomuje si význam tvarů a barev ve svém okolí 
 
- uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor 
- při své tvorbě využívá kontrastu, symboliky, působení 
barev 
- správně užívá techniku malby, využívá texturu, míchá a 
vrství barvy 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě, fantazii a výtvarné 
myšlení 
- zvládá správné vyjádření základních proporcí postavy, 
správného tvaru předmětu, správné zobrazení 
skutečnosti 
- uplatňuje písmo ve výtvarném vyjadřování 
- používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 
obsluhuje základní spotřebiče 
-připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami 
zdravé výživy 
- dodržuje základní principy stolování, společenského 
chování a obsluhy u stolu ve společnosti 

 
Technika kresby- tužka, uhel, rudka 
 
 
 
Uspořádání objektů na ploše 
 
 
Kontrast, symbolika barev, 
působení barev, mísení, vztahy 
mezi barvami 
 
Malba 
 
Člověk-skicování, kresba 
 
Písmo 
 
 
Příprava pokrmů 

 
 
OSV-kreativita 
Čj,D-renesance, baroko,.. 
OSV-řešení problémů a 
rozhodovací dovednost 
 
MKV-lidské vztahy 
EV-lidské aktivity a 
problémy živ. prostředí 
 
MKV-kulturní 
diferenciace 
OSV-sebepoznání a 
sebepojetí, rozvoj 
schopností poznání 
EV-základní podmínky 
života, vztah člověka k 
prostředí 
 
 

 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
Účast na výtvarných 
soutěžích 
Projekt-Vánoční 
jarmark 
 
 
Návštěva výstavy 
prací místních 
umělců 
Návštěva výstavy 
prací dětí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazech v kuchyni 
- tvaruje papír,  hlínu, kašíruje, sádruje 
- orientuje se v grafických technikách 
 
- analyzuje české a světové  výtvarné umění 18. a 
19.století 
- rozpozná základní charakteristické znaky architektury, 
malířství a sochařství jednotlivých slohů –romantismus, 
realismus, impresionismus 
- srovnává díla různých období a hodnotí je ze svého 
pohledu 
- navštěvuje výstavy a galerie 
- uvědomuje si umění a jeho proměny v souvislosti 
s historickým vývojem lidstva 
 
- objevuje vlastní  jedinečnost a identitu, vytváří si zdravé 
sebevědomí 
- tvoří práce prostorové s využitím tvarové a barevné 
nadsázky 
- na konkrétních příkladech různé interpretace viz. obr. 
vyjádření vysvětluje své postoje 
- tvoří  prostorovou dekoraci z různých materiálů 
-užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů  v 
 proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních 
médiích – počítačová grafika, fotografie, videa, animace 
-interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 
 

 
Příprava pokrmů 
Úprava stolu a stolování 
Skicování, krajinomalba ,frotáž  
 
Prostorová tvorba- modelování 
 
Práce s výtvarným dílem-umění  od 
18.století po výtvarné umění před 
první světovou válkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce na PC 
Reklama a propagace 

 
 
 
OSV-komunikace 
EV-ekosystémy 
 
 
D-renesance – objev 
perspektivy 
EGS-Jsme Evropané 
D-historické souvislosti 
Hv-20.století v hudbě 
 
EGS-Evropa a svět nás 
zajímá 
 
MDV-práce v realizačním 
týmu 
 
EtV - Iniciativa a tvořivost 
 
 
 
 
MDV-fungování a vliv 
médií na společnost 

 
 
 
Práce v keramické 
dílně 
 
 
Obrazový materiál, 
internet 
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Vzdělávací oblast  :       Umění a kultura 
Vyučovací předmět : Výtvarná výchova 
Ročník    : 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- využívá znalostí o základních, druhotných  a 
doplňkových barvách k osobitému 
výtvarnému vyjadřování 
- využívá kontrastu 
- uplatňuje osobitý přístup k realitě 
- volně pracuje s vizuálně obrazovými 
elementy, kombinuje materiály, interpretuje 
práci svou i tvorbu ostatních 
- využívá písma k dekorativním kompozicím 
- respektuje povahu materiálu 
- výtvarné prostředky využívá k vyjádření 
vlastních zkušeností, vjemů, představ a 
poznatků 
- zapojuje i ostatní smysly, fantazii a 
představivost 
- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření 
- na základě znalostí o stavbě lidského těla a 
procesech v lidském těle tvoří práce 
s realistickým obrazem tváře, postavy 
- užívá vizuální  obrazové vyjádření 
k zachycení jevů v proměnách, vývoji a ve 
vztazích 

 
 
Technika kresby- tužka, uhel, rudka 
 
Uspořádání objektů na ploše 
 
Kontrast, symbolika barev, působení barev, 
mísení, vztahy mezi barvami 
 
 
 
Malba 
 
 
 
 
 
 
Člověk-skicování, kresba 
 
 
 
 
 

 
 
OSV-kreativita 
 
Čj,D-charakteristika 
jednotlivých období 
 
 
 
 
 
MuV-kulturní 
diferenciace 
 
OSV-sebepoznání a 
sebepojetí 
 
EV-základní podmínky 
života 
Př-biologie člověka 
 
 
 
 

 
 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účast na výtvarných 
soutěžích 
Projekt-Vánoční 
jarmark 
 
 
Návštěva výstavy 
prací místních 
umělců 
Návštěva výstavy 
prací dětí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- zvládá zachycení pomíjivého okamžiku  
 
- pracuje s tvarem-tvaruje papír, hlínu, 
kašíruje, sádruje 
- orientuje se v grafických technikách 
- zvládá tisk 
 
- analyzuje  znaky výtvarných směrů 
20.století-kubismus,op-art,abstraktní 
umění,.. 
-porovnává na konkrétních příkladech  různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření, 
vysvětluje své postoje k nim s vědomím 
osobní, společenské a kulturní podmíněnosti 
svých hodnotových soudů 
 
- vytváří  práce prostorové s využitím 
tvarové a barevné nadsázky 
- rozlišuje obsah vizuálního vyjádření 
- na konkrétních příkladech různé 
interpretace viz. obr. vyjádření vysvětluje 
své postoje 
 
- k tvorbě užívá počítačové grafiky, animace 
a učí se s nimi pracovat 
 
 
 
 
 
 

 
Skicování, krajinomalba, frotáž  
 
Prostorová tvorba- modelování 
 
Tisk 
 
 
Práce s výtvarným dílem-umění 20.století po 
současnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce na PC 
Reklama a propagace 

 
OSV-komunikace 
EV-ekosystémy 
 
 
 
 
VMEGS-Jsme Evropané 
D-historické souvislosti 
Hv-20.století v hudbě 
 
 
 
 
 
 
MeV-práce v realizačním 
týmu 
 
MeV- vliv médií na 
společnost 

 
 
 
Práce v keramické 
dílně 
 
 
Obrazový materiál, 
internet 
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7.8. Charakteristika vzdělávacího předmětu:  Člověk a zdraví 
 
7.8.1. Vyučovací předmětu:   Výchova ke zdraví 
 
Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět výchova ke zdraví je zaměřen na péči o zdraví a získání odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporuje osvojení základních 
hygienických, stravovacích , pracovních a jiných zdravotně preventivních návyků.  Učí žáky respektovat psychické a fyzické změny během vývoje 
člověka. Snaží se o uvědomění si vztahů mezi lidmi a  uplatňování odpovědného sexuálního chování. Rozvíjí prevenci drogových závislostí. Žáci 
jsou vedeni k osobnostnímu  a sociálnímu rozvoji. Vede žáky k odpovědnému chování vůči sobě i jiným lidem a k získání dovedností k poskytnutí 
1.pomoci. 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
- Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
- Změny v životě člověka a jejich reflexe 
- Zdravý způsob života a péče o zdraví 
- Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
- Hodnota a podpora zdraví 
- Osobnostní a sociální rozvoj 
 
 

Časové a organizační vymezení: 
Časová dotace: Celková časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je dle RVP 11 hodin.  
Je využíváno těchto forem výuky: skupinová práce, systémová výuka, individuální práce, práce s výukovými programy, práce na internetu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

1. Kompetence k učení 
- žáci jsou vedeni  k efektivnímu učení 
- vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení 
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- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 
- plánují, organizují a řídí vlastní učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují  
způsob řešení problémů 
- vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 
- kriticky myslí 
- jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 
 
3. Kompetence komunikativní 
- komunikují na odpovídající úrovni 
- si osvojí kultivovaný ústní projev 
- účinně se zapojují do diskuze 
- uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy 
 
4. Kompetence sociální a personální 
- spolupracují ve skupině 
- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 
- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 
 
5. Kompetence občanské 
- respektují názory ostatních 
- si formují volní a charakterové rysy 
- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 
- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí 
- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 
 
 
6. Kompetence pracovní 
- si zdokonalují grafický projev 
- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 
- mohou využít ICT pro hledání informací 
- využívají znalostí v běžné praxi 
- ovládají základní postupy první pomoci 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a  zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 
Ročník    : 6. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

 
- uvede aktivity prospěšné pro zdraví člověka 
-vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 
- vysvětlí význam a vyváženost pracovních a odpočinkových 
aktivit během dne a týdne vzhledem k biologickým rytmům 
člověka 
- uvede příčiny únavy, význam spánku,  
otužování a pohybu pro zdraví člověka 
- aplikuje zásady zdravé výživy na svůj  jídelníček 
-dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování 
s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky 
- rozděluje potraviny na zdravé a nezdravé podle jejich 
výživové hodnoty, dává do souvislosti složení potravy a 
způsob stravování s rozvojem civilizačních chorob  
- vyjmenuje zásady správného nakupování 
a uskladnění potravin a zdůvodní jejich nutnost 
- vysvětlí souvislost mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím 
- vyjmenuje zásady osobní a intimní hygieny  
a vysvětlí jejich význam pro zdraví člověka 
-uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 
chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami, svěří se se zdravotním 
problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 
 

 
Zdravý způsob života 
Denní režim 
Biologické rytmy 
Únava a spánek 
Význam pohybu a pohybový režim 
 
 
Výživa a pitný režim 
Zásady zdravé výživa 
Složky potravy 
Nákup a skladování potravin 
 
 
 
 
 
Hygiena 
Zdraví a nemoc, ochrana před 
chronickými nepřenosnými 
chorobami, prevence 
kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění, 
preventivní léčebná péče 
Osobní a intimní hygiena 
Duševní hygiena 

 
VDO - Odpovědné chování za vlastní 
zdraví 
 
 
Tv - Pohybové aktivity 
 
 
Př - Výživa a metabolismus 
Ch - Enzymy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Psychohygiena 
Př - Hygiena 

 
EtV - fair play -  
zdravá 
soutěživost, 
dodržování 
pravidel hry  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- objasní význam používání relaxačních technik k posílení 
duševní odolnosti 
-samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 
 
- vysvětlí vlivy lidské činnosti na kvalitu 
životního prostředí 
- objasní souvislost mezi znečištěným životním prostředím a 
civilizačními chorobami 
- přispívá v rámci svých možností k ochraně životního 
prostředí  
- vyjmenuje základní druhy návykových látek 
a popíše jejich vliv na organismus 
-uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka 
- uvede nebezpečné následky braní drog 
- osvojuje si sociální dovednosti, modely chování při 
kontaktu s návykovou látkou 
- uvede nejbližší centra odborné pomoci  
- rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory 
-vyhodnotí na základě  svých  znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 
-uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 
- vysvětlí vlivy rodinného prostředí na dítě 
- objasní role členů rodiny 
- popíše vzájemné vztahy v rodině, sestaví rodokmen 
- vysvětlí význam některých svátků a tradic  v rodině 

 
 
Člověk a příroda 
Vliv člověka na životní prostředí 
Vliv  vnějšího a vnitřního prostředí na 
zdraví člověka 
Aplikovaná etická výchova: 
Ochrana přírody a životního prostředí - 
úcta k životu ve všech jeho formách, 
citový vztah člověka k přírodě, vnímání 
krásy a mnohotvárnosti přírody, 
zodpovědnost za životní prostředí 
 
Návykové látky 
Druhy drog 
Následky braní drog 
Jak se drogám vyhnout 
 
 
Reálné a zobrazené vzory: 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly - 
senzibilizace pro rozlišování vzorů, 
prosociální vzory ve veřejném životě 
Rodina 
Význam rodiny 
Rodokmen 
Rodinné svátky a tradice 
Aplikovaná etická výchova: 
Rodina - role v rodině, hodnota rodiny, 
úcta k členům rodiny, úcta ke stáří 
 

 
 
 
 
 
EV - Vztah člověka 
k životnímu prostředí; 
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí; Vliv 
životního prostředí na 
zdraví člověka 
 
 
 
 
Př - Toxikomanie 
OSV - Vytváření pozitivních 
hodnot a postojů; Obecné 
modely řešení problémů 
Ch - Alkoholy 
 
 
Vo - Reálné a zobrazené 
vzory 
 
 
 
 
 
VMEGS - Tradice v rodině 

 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
 
 
Peer program 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 
Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- vysvětlí a respektuje fyziologické změny v období 
dospívání a vhodně na ně reaguje, kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 
- respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou a morálkou a pozitivními životními 
cíli 
- chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 
-projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu  dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu, dobrovolně se podílí na programech 
podpory zdraví v rámci školy a obce 
- určí druhy antikoncepce 
- vysvětlí rizika předčasného rodičovství 
- objasní rizikové faktory v období těhotenství 
- rozliší různé druhy sexuálních odchylek 
- respektuje a kultivovaně se chová ke druhému 
pohlaví 
- vysvětlí význam rodiny ve společnosti 
- popíše vzájemné role a  vztahy mezi členy rodiny, 
respektuje práva a povinnosti jednotlivých členů v 
rodině 
- navrhne způsoby utváření dobrých vztahů  
v rodině 
- objasní význam a formy náhradní rodinné péče 
- identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory 
 

Lidská sexualita a láska, zdraví reprodukční soustavy, 
sexualita jako součást formování osobnosti, 
zdrženlivost, promiskuita 
Období dospívání 
 
Plánované rodičovství 
Problémy těhotenství a rodičovství mladistvých 
Poruchy pohlavní identity 
Láska a partnerství 
Aplikovaná etická výchova: 
Sexuální zdraví - zodpovědný vztah k sexualitě,  
mládí - příprava na lásku, sexuální identita, 
nezralé rodičovství 
Rodina 
Význam rodiny 
Práva  a povinnosti členů rodiny 
Náhradní rodinná péče 
Aplikovaná etická výchova: 
Rodina - poznání vlastní rodiny a jejích pravidel, práva 
a povinnosti v rodině, formulace nevyslovených 
pravidel a očekávání, zlepšení atmosféry v rodině, 
komunikace v rodině 
Reálné a zobrazené vzory: 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly - vzory ve vlastní 
rodině, smysl autority, vztah k autoritě 

Př - Vývojová stadia 
člověka; Období 
těhotenství 
 
VDO - Odpovědné chování 
OSV - Mezilidské vztahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo - Rodina 
 
 
VMEGS - Život dětí v jiných 
zemích 
 
 
 

 
EtV - fair play -  
zdravá 
soutěživost, 
dodržování 
pravidel hry 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
 
 
 
Etická výchova 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

- rozliší své kladné a záporné  
vlastnosti a utváří si zdravé sebepojetí 
- stanovuje si osobní cíle a postupné kroky k jejich 
dosažení 
- vytváří si vztah k sobě samému a k ostatním lidem, 
přijímá názory jiných lidí 
 
- respektuje pravidla komunikace 
- komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci 
- snaží se předcházet konfliktním situacím v rodině i 
ve škole 
- vyhodnotí manipulativní vliv vrstevníků, médií a sekt 
 
- respektuje pravidla společenského chování 
při různých situacích 
 
- vyhodnotí životní úroveň v obci, ve které žije 
- určí zásady pro bezpečnost v bytě 
- formuluje zásady pro poskytnutí 1. pomoci sobě i 
druhým lidem 
- vysvětlí význam zavedení rodinného  
rozpočtu 
 
- uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené 
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se 
sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě 
nebo druhým 
-posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska  

 
Osobnost 
Sebepoznání 
Vlastnosti osobnosti (temperament) 
 
 
 
 
Komunikace: 
Komunikační chyby 
Komunikace ve ztížených podmínkách 
Konflikty mezi lidmi 
 
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií, sebeobrana a 
vzájemná pomoc v rizikových situacích  a 
v situacích ohrožení Společenské chování 
Domov a bydlení 
Obec 
Bezpečnost v bytě 
Základy 1.pomoci 
Ekonomika chodu domácnosti 
Rizika ohrožující zdraví, psychická 
onemocnění, násilí mířené proti sobě 
samému, rizikové chování (alkohol, aktivní a 
pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky, 
násilné chování, těžké životní situace, trestná 
činnost) 
Kriminalita mládeže 
 
Infekční choroby, cesty přenosu nákaz a 
jejich  

 
OSV - Sebepoznání, seberegulace 
Vo - Osobnost  
MuV - Naslouchání druhým lidem; 
Lidské vztahy 
 
 
Vo - Komunikace 
 
 
Vo - Asertivní chování 
 
 
 
 
VDO - Zásady slušnosti a tolerance 
 
Sze - Naše obec 
Vo - Obec 
 
Př - Poskytování 1. pomoci 
Vo – Aplikovaná etická výchova 
 
 
 
VDO - Odpovědné chování za vlastní 
zdraví 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etická 
výchova 
 
 
EtV - Asertivní 
chování -  
řešení 
konfliktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV - iniciativa 
ve ztížených 
podmínkách - 
pomoc 
anonymnímu 
člověku 
EtV – 
ekonomické  



280 

 

 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

vyvozuje z nich odpovědnost za prospěch aktivní 
podpory zdraví 
- osvojuje si bezpečné způsoby chování  
před infekčními nemocemi 
 
- navrhne způsoby posilování duševní odolnosti  a 
předcházení stresovým situacím 

Infekční choroby, cesty přenosu nákaz a 
jejich prevence, nákazy respirační, přenosné 
potravou, získané v přírodě, přenosné krví a 
sexuálním kontaktem, přenosné bodnutím 
hmyzu a stykem se zvířaty 
 
Stres 

 
 
Př - Bakteriální a virové nemoci 

 
rozumné 
nakládání 
s penězi 
Finanční 
gramotnost 

 
 
 



281 

 

 

Vzdělávací oblast  : Člověk a  zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 
Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy Poznámky 

 
- vyhodnotí své reálné možnosti vzhledem 
k výběru budoucího povolání 
- stanoví si osobní cíle a způsob jejich dosažení 
 
- osvojuje si dovednosti pro řešení problémů 
v mezilidských vztazích a rozhodovací dovednosti 
 
- rozliší šikanu a jiné projevy násilí (ve škole, v rodině 
a v jiných komunitách) a správně na ně reaguje 
- uvede nejbližší centra odborné pomoci,  
popíše činnost Dětských krizových center  
a Linky důvěry 
- vytváří si správné hodnotové  postoje 
-respektuje přijatá pravidla soužití  mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v komunitě 
-vysvětlí role členů komunity ( rodiny, třídy, spolku ) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 
kvalitu sociálního klimatu ( vrstevnická  komunita, 
rodinné prostředí ) z hlediska prospěšnosti zdraví 
 
- aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí 
mezilidské vztahy 
 
- uvede některá práva  a povinnosti manželů 
 

 
Volba povolání 
 
 
Osobní a sociální rozvoj, utváření vědomí 
vlastní identity 
Vyrovnávání se s problémy, zaujímání 
hodnotových postojů a rozhodovacích 
dovedností pro řešení problémů v mezilidských 
vztazích, pomáhající a prosociální chování, 
dopad vlastního jednání a chování 
Osobní bezpečí 
Vztahy ve škole 
Vztahy v rodině 
 
 
 
Vytváření hodnot 
 
 
Manželství a rodičovství 
Výběr partnera 
Příprava na manželství 

 
 
 
 
OSV - Vytváření pozitivních hodnot  
a postojů; Sebepoznání 
OSV - Obecné modely řešení 
problémů 
VDO - Odpovědné chování za vlastní 
zdraví; 
Společenské vztahy  
ve škole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo - Manželství 
 
 

 
 
 
 
EtV - fair play 
-  zdravá 
soutěživost, 
dodržování 
pravidel hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická 
výchova 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy, projekty a  kurzy 
Poznámky 

- projevuje odpovědný vztah vůči vlastnímu zdraví 
-usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu  
zdraví 
-vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm 
v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí 
- chová se bezpečně při různých činnostech 
- uplatňuje pravidla silničního provozu 
 
-projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a 
železniční dopravy, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví 
a osobního bezpečí, v případě potřeby poskytne první pomoc 
 
- uvede základní pravidla při péči o nemocného člověka 
 
- vysvětlí základní výživové směry 
- dává do souvislosti zdravotní  rizika spojená  
se zneužíváním  návykových  látek 
-uvádí do souvislostí zdravotní a  psychosociální  rizika spojená 
se zneužíváním  návykových  látek a životní perspektivu 
mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo ni, 
v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo 
druhým 
- uvede rizika dopingu 
- uvede nejbližší centra odborné pomoci  
 
-vyhodnotí na základě  svých  znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 
-uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 

Péče o zdraví, podpora zdravého životního stylu, 
programy podpory zdraví 
Zásady bezpečnosti, rizika silniční a železniční 
dopravy, vztahy mezi účastníky silničního 
provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě 
dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 
 
Péče o nemocné 
Správná výživa 
Návykové látky 
Doping  
Drogy a zákon 
Nebezpečný internet 
Reálné a zobrazené vzory: 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly - vliv 
reálných vzorů, vliv zobrazených vzorů a vhodné 
literární prameny 
Odívání 
Textilní materiály 
Požadavky na oděv 
 
 
Ochrana člověka za mimořádných situací, 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál 
a jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, evakuace, činnost pro mimořádné 
události, prevence vzniku mimořádných událostí 

 
 
 
 
 
 
VDO - Angažovaný 
přístup k druhým 
lidem 
 
 
 
Ch - Živiny a vitamíny 
 
OSV - Vytváření 
pozitivních postojů  
a hodnot 
 
 
Celoškolní projekt 
OSV - Obecné modely 
řešení problémů; 
Zvládání 
rozhodovacích 
dovedností 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická 
výchova 



283 

 

 
Výstup 
 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 
vztahy, projekty a  
kurzy 

Poznámky 

 
- rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory 
- popíše způsoby péče o různé druhy  
textilních materiálů 
- dává do souvislosti vliv módy na oděv 
-uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových 
situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí 
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Člověk a zdraví 
 
7.8.2. Vyučovací předmět: Tělesná výchova 
 
Charakteristika předmětu 
Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání 
účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní 
pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního 
režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a 
kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je žákův prožitek 
z pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.  
   Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení 
výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. 
Součástí tělesné výchovy se stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné 
výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. 
    Do tělesné výchovy 2. a 3. ročníku je zařazeno plavání.  

   
 
 
Obsahové vymezení předmětu  
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
-   činnosti ovlivňující zdraví 
-   činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
-   činnosti podporující pohybové učen  
 
 

Časové a organizační vymezení 
Tělesná výchova je vyučován v 1. – 5. ročníku v minimální časové dotaci dle RVP 10hodin. Hlavní organizační formou vyuč. procesu je hodina TV. 
Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti u školy nebo ve volné přírodě .Děti se  zároveň účastní  školy v přírodě. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
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1.Kompetence k učení    
-poznávání vlastních pohybových schopností a jejich individuální rozvoj 
-prožívání souvislostí mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou 
-systematické sledování vývoje vlastní fyzické zdatnosti 

 
2.Kompetence k řešení problémů 
 -přemýšlení o problému při ovládnutí cviku, sportovního prvku a hledání tréninkové cesty k jeho odstranění 
 -hledání vhodné taktiky v individuálních i kolektivních sportech  

 
3.Kompetence komunikativní  
 -vyslechnutí a přijetí pokynů vedoucího družstva 
 -správné vyjadřování – názvosloví v hod. TV 
                                                      
4.Kompetence sociální a personální  
 -dodržování pravidel fair-play 
 - rozvoj spolupráce uvnitř kolektivu sportovního družstva 
 -rozdělování a přijímání úkolů v rámci sportovního družstva 
 
5.Kompetence občanské  
 -podpora aktivního sportování 
 -objasnění a podání příkladů potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách 
 -první pomoc při úrazech lehčího charakteru 
 
6.Kompetence pracovní 
 -příklady nutnosti dodržování pravidla ve sportu, v celém životě 
 -upozornění na možná rizika při pohybových činnostech a hledání cest jejich minimalizace 
 -zpracování a prezentace naměřených výkonů 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví  
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- zvládá základní přípravu organismu před        
pohybovou aktivitou 
-zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění 
 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech 
- dbá na správné dýchání  
- správně cvičí  relaxační cviky 
-  vyjadřuje melodii  - rytmus pohybem 
 
-  užívá tělocvičné pojmy – pohybové činnosti, nářadí 

a náčiní 
 
-  dodržuje pravidla bezpečnosti 
-  uplatňuje  hlavní zásady hygieny a bezpečnosti  při 

pohybových činnostech ve známých prostorech 
školy  

-  reaguje na  základní smluvené pokyny , povely a  
signály k osvojované činnosti a její organizaci 

-  vhodně se obléhá a obouvá 

Příprava organismu ke sportovnímu  
výkonu 
 
 
 
 
Cvičení během dne 
Rytmické a kondiční cvičení 
Jednoduché tanečky, základy estetického 
pohybu 
 
 
 
Komunikace v hod. TV – tělocvič. 
názvosloví 
 
 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
 

VDO – občanská společnost 
a škola – rozvíjíme smysl pro 
spravedlivost a odpovědnost 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
 
Čj – seznámení  
s názvoslovím 
 
 
Čj – užívání správného 
názvosloví 
 
 
M –počítání cviků 

 
 
 
 
 
Sportovní den 
 
 
 
Pobyt  v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
projekty a  kurzy 

Poznámky                

 
 
-  spolupracuje při jednoduchých  týmových  

pohybových činností  a soutěží 
- jedná v duchu fair-play 
 
-  přihrává jednoruč-obouruč 
-  dodržuje základní pravidla her 
-  soutěží ve družstvu 

- - je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i 
družstvo 

-  hází kriketovým míčkem 
-  startuje  z místa – nízký start 
-  skáče  do dálky z místa 
-  účastní se atletických závodů 

 
- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách 
- zvládne jednoduché  cvičení na žebřinách 
-  skáče přes švihadlo 
-  provádí cvičení na lavičkách 

 
-  respektuje zdravotní handicap 
-  projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

odvahu, vůli a samostatnost pro zlepšení 
pohybových dovedností 

 
 
Základy sportovních her – míčové a pohyb. 
hry 
Využití netradiční náčiní při cvičení  
Pravidla jednoduchých osvojovaných pohyb. 
činností 
 
Zásady chování a jednání v hod. TV 
 
 
 
 
 
Základy atletiky – rychlý běh, hod míčkem, 
skok do dálky 
Rozvoj různých forem rychlostí, vytrvalosti, 
síly, pohyblivosti a koordinace pohybu 
 
 
Základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravná cvičení 
 
 
 
Vztah ke sportu – zásady jednání a chování 
 

 
 
EV-vliv prostředí na vlastní 
zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV-organizování masových 
sportovních akcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV – zdravá soutěživost, 
prosociálnost a sport 

 
 
 
 
Účast ve sportovních 
soutěžích 
 
 
Účast v atletických 
soutěžích 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví  
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
-  provádí napínací a protahovací cviky, cviky pro 

zahřátí a uvolnění 
- zvládá základní přípravu organismu před 

pohybovou aktivitou 
 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků 
-  dbá na správné dýchání  
- provádí relaxační a kompenzační cviky 
- spojuje pohybovou činnost se zdravím a využívá 
nabízené činnosti 
-  vyjadřuje melodii rytmem pohybu 
-  užívá základ. tělocvičné pojmy 
-  pojmenuje jednotlivé pohybové činnosti, nářadí, 

náčiní 
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 
- reaguje na smluvené pohyby, gesta, signály pro 
organizaci činnosti 
- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché  pohybové činnosti jednotlivce nebo 
činnosti prováděné v skupině, usiluje o jejich 
zlepšení 

 
 
Příprava organismu ke sportovnímu výkonu – 
zdravotně zaměřené činnosti 
 
 
 
Cvičení během dne 
Jednoduché tanečky 
Základy estetického pohybu 
 
 
 
 
 
Tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
 
 
 
 
 
 

 
 
VDO – Občanská společnost 
a škola (dodržování pravidel, 
smysl pro bezkonfliktní hru) 
MuV – Lidské vztahy – 
ohleduplnost a spolupráce 

 
 
 
 
 
 
 
Pobyt  v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy,  
projekty a  kurzy 

Poznámky                

 
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní 
obuv  
-  jedná v duchu fair-play 
-  spolupracuje při týmových a pohybových 

činnostech a soutěžích 
-  zvládne přihrávku jednoruč-obouruč 
-  dodržuje základní pravidla her 
-  soutěží v družstvu 
-  je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i 

družstvo 
- hází  kriketovým míčkem 
-  startuje z nízkého  startu 
- ovládá základy štafetového běhu 
-  skáče do dálky 
- účastní se atletických závodů 
- zvládne kotoul vpřed 
-  zvládne jednoduchá cvičení na žebřinách 
-  skáče přes švihadlo 
-  podbíhá dlouhé lano 
-  cvičí na lavičkách 
- přetahuje se s ostatními 
 
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení 
pohybových dovedností 

-  respektuje zdravotní handicap 
-v rámci plavání se adaptuje na vodní prostředí 
-dodzřuje zásadní principy hygieny plaání 
-dle svých schpností se  seznamuje se základními 
plaveckými dovednostmi 

 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
Základy sportovních her 
Míčové a pohybové hry, pohyb. tvořivost a 
využití netradičního náčiní při cvičení, 
organizace při TV 
Pravidla zjednoduš. pohyb. činností – her a 
soutěží 
 
 
 
 
Základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, 
hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 
síly a pohyblivosti, koordinace pohybu  
 
 
 
Základy gymnastiky – cvičení na nářadí a 
s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti, 
průpravné cvičení 
Vztah ke sportu – zásady jednání a chování – 
fair play 
Plavání 
 

 
 
 
 
EV – vztah člověka 
k prostředí (životní styl, 
prostředí a zdraví) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EtV – zdravá soutěživost, 
prosociálnost a sport 
 
 
Plavecký výcvik 

 
 
 
 
 
Soutěže družstev 
 
 
 
 
 
 
Atletické závody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhovor o 
sportovním zápase 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví  
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Ročník    : 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-  zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou 

-  provádí protahovací a napínací cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 

 
-  spojuje pravidelnou každodenní 

pohybovou činnost se zdravím a využívá 
nabízené příležitosti 

-  dbá na správné držení těla při různých 
činnostech a provádění cviků 

-  dbá na správné dýchání 
-  ovládá kompenzační a relaxační cviky 
 
- uplatňuje zásady pohybové hygieny 
- užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní 
-  vyjádří vlastními slovy pojmy z pravidel 

sportů a soutěží 
-  rozumí povelům pořadových cvičení a 

správně na ně reaguje 
 

 
Příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu  
Zdravotně zaměřené činnosti 
 
 
 
Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
Cvičení pro děti – jednoduché tanečky, základy 
estetického pohybu 
 
 
 
 
 
Tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
 
 
 
 

 
VDO – Občan, obč. spol. a 
stát – respekt k identitám 
zdroje konfliktů 
MuV – Lidské vztahy 
Prv – držení těla 
 
 
 
 
 
 
 
Čj-přesné vyjadřování 
 
 
EV-modelové příklady 
jednání 
 
 
 

 
 
Sportovní den 
 
 
Pobyt v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 
v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

      -     -  reaguje na smluvená gesta, povely, 
       signály pro organizační činnosti 

- vhodně se obléká a obouvá  
- jedná v duchu fair-play 
 
- spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích 
- podílí se  na vytváření společenství třídy 
prostřednictvím dodržování jasných a splnitelných 
pravidel 
-  přihrává jednoruč a obouruč,  provádí dribling 
-  rozlišuje míč na basketball a volejbal 
-  nacvičuje střelbu na koš 
-  hraje přehazovanou 
-  ovládá cviky ke zdokonalení obratnosti a 

pohotovosti 
-  soutěží v družstvu 
-  spolupracuje a podílí se na jednoduché taktice 

družstva,  dodržuje  ji 
-  je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe, 

družstvo 
-  pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 
- hází kriketovým míčkem správnou technikou 
-  procvičuje princip štafetového běhu, taktiku 
běhu na delší vzdálenost, taktiku běhu terénem  
s překážkami  
- uběhne 60 m 

 
 

 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
EtV - elementární prosociálnost -povzbuzení, 
služba, vyjádření soucitu, přátelství 
 
 
 
 
 
Základy sportovních her – míčové a pohybové hry, 
pohybová tvořivost a užití netradičního náčiní při 
cvičení, organizace při TV 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností – 
her a soutěží 
Zásady jednání a chování 
 
 
 
 
 
 
Základy atletiky – rychlý běh, skok do dálky, hod 
míčkem 
 
 

 
 
Prv – bezpečnost 
 
 
 
 
 
Prv– komunikace lidí 
význam pravidel 
M – měření délky, 
bodové hodnocení 
 
 
 
 
Vv – sportovní nářadí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní soutěže 
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                          Výstup 
 

 
 
                        

-  skáče do dálky 
-  nacvičuje správnou techniku skoku z místa 

ú  - účastní se atletických závodů 
 

- šplhá  na tyči 
-  zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, 

stoj na hlavě apod. 
-  provádí přitahování do výše čela na hrazdě 
-  provádí správnou techniku odrazu z můstku při 

cvičení na koze 
-  projevuje radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 
dovednosti 

- zvládá prosociální chování: pomoc v běžných 
školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, 
zájem o spolužáky 

- dokáže spolupracovat, vyjádřit zájem ze spolupráce 
- dodržuje pravidla spolupráce  
-  respektuje zdravotní handicap 
-  zvládne základní kroky některých lidových tanců 
-  provádí kondiční cvičení s hudbou 
-  zvládá splývání 
-  zvládne v souladu s individuálními předpoklady 

vybranou  techniku plaveckého stylu 
-  provádí skoky do vody, zvládá prvky sebezáchovy a 

bezpečnosti 
 

 
                                          
 
                                        Učivo 
 
 
Rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a 
pohyblivosti a koordinace pohybu 
 
 
EtV -  Základy spolupráce 
 
 
Základy gymnastiky – cvičení na nářadí a s náčiním 
odpovídající velikosti a hmotnosti 
Průpravná cvičení  
 
 
 
 
Vztah ke sportu – zásady jednání a chování fair-
play 
 
 
Základní plavecká výuka 
Základní plavecké dovednosti, jeden plavecký 
způsob, hygiena plavání a adaptace na vodní 
prostředí 
Plavání 

 
 Průřezová témata, 
 mezipředmětové 
vztahy, projekty a  
kurzy 
 
Prv– zdraví  
Hv – rytmus, melodie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv – bezpečnost 
 
 
 
 
MeV-fce médií 
 
 
 
 
 
 
Plavání 

 
 
Poznámky  
 
      
 
 
 
 
Atletické závody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbor sportovního 
utkání  
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví  
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-  zvládá základní přípravu organismu před 
pohybovou aktivitou 

- podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu, uplatňuje kondičně 
zaměřené činnosti 

-  zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti 
s jednostrannou zátěží nebo vlastním 
svalovým oslabením 

-  zvládne základní kroky lidových tanců, 
seznámí se s dětským aerobikem a 
kondičním cvičením s hudbou 

-  dbá na správné držení těla při různých 
činnostech i provádění cviků 

-  projevuje přiměřenou samostatnost a vůli 
po zlepšení úrovně své zdatnosti 

-  dbá na správné dýchání 
-  uplatňuje zásady pohybové hygieny 
-  užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní 

- rozumí povelům pořadových cvičení a  
správně na ně reaguje 
- dokáže se těšit z radosti, úspěchu druhých, 
iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky 
 

 
Příprava ke sportovnímu výkonu – příprava 
organismu  
Zdravotně zaměřené činnosti 
 
 
 
Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy 
Cvičení pro děti –tanečky, základy estetického 
pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tělocvičné pojmy – komunikace v TV 
 
 
EtV – Tvořivost a základy spolupráce 

 
MuV – lidské vztahy 
EV – vztah člověka 
k prostředí 
 
 
 
Př 

 
 
Sportovní den 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

  - podílí se na radosti, bolesti i zklamání druhých, pozitivně je 
hodnotí  a motivuje 
- uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, využívá je, utváří své 
pozitivní sebehodnocení 
-  uplatňuje  pravidla bezpečnosti a hygieny v běžném sportovním 

prostředí při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 
-  ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
- adekvátně reaguje v situaci úrazů spolužáka 
-  reaguje na smluvená gesta, povely, signály, pro organizační 

činnosti 
-  vhodně se obouvá a obléká 
- jedná v duchu fair-play,  dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a 
označí evidentní přestupky proti pravidlům  
adekvátně na ně reaguje, uplatňuje  ohleduplné chování 
k druhému pohlaví 
- iniciativně vstupuje do vztahů s vrstevníky, rozliší jejich nabídky, 
na nevhodné reaguje asertivně 
- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 

činnostech a soutěžích  
-  zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojené 

pohybové dovednosti, vytváří varianty osvojených pohybových 
her  

- jednoduše zhodnotí  kvalitu pohybové činnosti spolužáka a 
reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti  

-  přihrává jednoruč a obouruč, dribluje s různými míči, střílí na koš 
-  hraje přehazovanou 
-  dodržuje pravidla přehazované, minikopané, florbalu a řídí se jimi 
-  soutěží v družstvu a je si vědom porušení pravidel a následků pro 

sebe, družstvo 
 
 

 
 
EtV – Pozitivní sebehodnocení 
 
Bezpečnost při sportování 
 
 
 
 
 
 
Základy sportovních her – míčové 
a pohybové hry, pohybová 
tvořivost a užití netradičního 
náčiní při cvičení, organizace při 
TV 
EtV – základy asertivního chování 
 
 
Pravidla zjednodušených 
osvojovaných činností – her a 
soutěží 
Zásady jednání a chování                                 
 
Základy atletiky – rychlý běh, skok 
do dálky, hod míčkem 
Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
 
 

 
 
Prv – komunikace lidí 
význam pravidel 
M – měření délky 
bodové hodnocení 
 
 
Zdravé zuby 
 
 
EV-přispívá k utváření 
zdravého životního stylu 
Hv 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv – sportovní nářadí 
 
 
  
MeV – fungování a vliv 
médií ve společnosti  
 
 
 

 
 
Škola v přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěže družstev 
 
 
Pravidla 
 
 
Míčové hry 
 
 
 
 
 
Atletické závody 
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                                 Výstup 

             
          

-  uběhne 300 m 
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 
ně reaguje 
-  provádí správnou techniku hodu  kriketovým míčkem 
- ovládá taktiku běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, při 
běhu terénem s překážkami 
-  skáče do dálky z místa i s rozběhem 
- šplhá na tyči 
-  cvičí na žíněnce – napojované kotouly, stoj na hlavě apod. 
-  provádí přitahování do výše čela na hrazdě 
-  zvládá se správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, 

roznožku, výskok do dřepu a kleku 
- provádí cvičení na švédské bedně 
- zdokonaluje se ve cvičení s ostatním nářadí 
-  projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, samostatnost, 

odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 
- respektuje zdravotní handicap 
- orientuje se v informačních zdrojích o pohybových a sportovních 

aktivitách   
-  získává informace o pohybových aktivitách a sportovních akcích 

ve škole a v místě bydliště 
- objektivně hodnotí svůj výkon, porovnává ho s předchozími 

výsledky 
-  zvládne techniku dvou plaveckých stylů  
 zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná jednoduchá pravidla 
silničního provozu 

 
 
                                 Učivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základy gymnastiky – cvičení na 
nářadí a s náčiním odpovídající 
velikosti a hmotnosti 
Průpravná cvičení  
 
 
 
 
 
 
Vztah ke sportu – zásady jednání a 
chování fair-play 
 
 
Základní plavecká výuka 
Základní plavecké dovednosti, dva 
plavecké styly, Hygiena plavání a 
adaptace na vodní prostředí 
Výchova cyklisty – dopravní hřiště 
 

 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
MeV-kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení 
 
 
 
 
 
 
Vv 
 
EV-dopady verbálních a 
neverbálních projevů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sledování a 
hodnocení zápasů 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a zdraví  
Vyučovací předmět : Tělesná výchova 
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-  vhodně se obléká a obouvá se sportovně 
-  uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
-  jedná vždy v duchu fair-play 
-  respektuje zdravotní handicap 
-  rozvrhne si síly, překonává nepříjemné pocity, únavu a 

orientuje  se v prostoru 
-  dodržuje správné dýchání a postoj při cvičení 
-  podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
-  reaguje na základní povely a pokyny 
-  spolupracuje při týmových činnostech 
-  zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 
-  správně se rozcvičí, připraví lehké nářadí 
- provádí protahující a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění 
- užívá při pohybových činnostech osvojené  základní  

tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení 

-  správně koordinuje pohyb a rozvíjí svoji rychlost 
-  dodržuje pravidla vybíjené, přehazované 
- opakuje a procvičuje správnou techniku přihrávek 
- eliminuje hrubé výrazy z verbální komunikace - 
vstupuje do vztahů s vrstevníky, asertivně reaguje, umí 
přijímat nabídky k aktivitě  

 
Příprava ke sportovnímu výkonu  
Bezpečnost a hygiena 
 
Vztah ke sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikace při sportu 
Základy asertivního chování 

 
MeV – fungování a vliv 
médií ve společnosti 
EV – vztah člověka 
k prostředí a zdraví 
 
 
 
 
 
 
 
 
VMEGS-rozvíjí schopnost 
racionálně uvažovat, 
projevovat, korigovat 
emocionální zaujetí 
 
 
 
 
 
EtV – sportovní chování, 
jednání, komunikace, 
prosociální chování  

 
 
Sportovní den 
 
 
 
 
 
Škola v přírodě 
 
 
 
 
Sportovní fandové 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- uvědomuje si své schopnosti a silné stránky 
-  změří své výkony a porovná je s předchozími 

výsledky 
-  předvede kotoul vpřed, kotoul vzad, spojení 

kotoulu vpřed a vzad 
-  stoj na rukou s dopomocí učitele 
-  provede rozběh a odraz z můstku snožmo 
-  překoná slalomovou dráhu 
-  překoná kladinu bez dopomoci 
-  pod vedením učitele opakuje cviky, korky, krokové 

variace 
-  předvede roznožku přes kozu 
-  zdokonaluje se na ostatním nářadí – kruhy, 

žebřiny, lavičky,… 
-  na povely odstartuje z polovysokého a nízkého 

startu 
-  skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy 
(odraz od prkna) 
-  podle pokynů učitele si dovede změřit rozběh 
-  upraví doskočiště 
-  odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 

postoje 
- přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom 
s míčem 
- ovládá pravidla minikopané, vybíjené,  
přehazované   
- chytá míč „do košíku“, odhazuje míč jednoruč r 
-  přehodí hřiště přihrávkou jednou rukou 
- zorganizuje nenáročné pohybové  činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

Pozitivní hodnocení sebe a druhých – 
sebepojetí, sebehodnocení, sebeovládání, 
akceptace druhého 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atletika – běh 
 
 
Atletika - skok 
 
 
 
 
Atletika - hod 
 
 
Sportovní hry - minikopaná 
 
 
Sportovní hry - vybíjená 
 
 

EtV - sebepoznávání 
 
MuV – lidské vztahy - 
multikulturalita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MuV-netolerance, národnost 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atletické závody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soutěže družstev 
 
Sportovní zápasy 
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Charakteristika vzdělávací oblasti : Člověk a zdraví 

7.8.3. Vyučovací předmět : Tělesná výchova - II. stupeň 
 
Charakteristika předmětu 
Tělesná výchova je zaměřena na regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené ve škole. Je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností 
Dává základ poznání, že zdraví je nejdůležitější životní hodnotou a podle toho je třeba se chovat. Přináší základní poznání o člověku v souvislosti 
s preventivní ochranou zdraví. Rozpoznává základní situace ohrožující tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim předcházet nebo je 
řešit. 
Učí žáky  aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech složek – sociální, psychické, fyzické. Rozvíjí komunikaci ,přijímání daných pravidel. Žáci 
si upevňují hygienické, stravovací i zdravotně preventivní návyky. Rozvíjí vlastní sportovní pohybové možnosti ,činnostmi zlepšuje zdatnost, 
duševní i sociální pohodu. Základ tvoří žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohyb. 

 
Obsahové vymezení předmětu 
 Obsahem tělesné výchovy na 2.stupni jsou tato témata: 
-činnosti ovlivňující zdraví 
-činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
-činnosti podporující pohybové učení 
 

Časové a organizační vymezení 

 Celková časová dotace pro vzdělávací předmět Člověk a zdraví je dle RVP 11 hodin. 

 Organizace – žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti u školy, ve volné přírodě  V úvodu hodiny všichni absolvují 
nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní  části hodiny danému typu sportování. ke konci dochází k závěrečnému zklidnění-relaxaci. Žáci cvičí ve 
vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a 
nářadí. 
  

 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
1. Kompetence k učení 
 -žáci jsou vedení k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 
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-učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení 
-změří základní pohybové výkony porovnávají je s předchozími 
-orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 
-na základě jasných kritérií hodnotí své činnosti nebo výsledky 
 
2. Kompetence k řešení problému  
-uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka 
-řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 
-žáci spolupracují mezi sebou a s učitelem 
  
 3. Kompetence komunikativní 
-žáci jsou vedení ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 
-učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i vydávají 
-zorganizují jednoduché pohybové soutěže a jejich varianty. 
-vzájemně si  naslouchají a oceňují přínos druhých 
-vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci 
 
4. Kompetence sociální a personální  
-žáci jsou vedení k jednání v duchu fair-play 
-dodržují pravidla, označí přestupky 
-respektují opačné pohlaví 
-zvládají pohybové činnosti ve skupině. 
-vzájemně spolupracují a prožívají úspěch i nezdar 
 
5. Kompetence občanská  
-podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti 
-spojují svou pohybovou činnost se zdravím 
-zařazují  si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení 
jsou vedení ke kritickému myšlení, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplní a taktní. 
 
6. Kompetence pracovní 
- žáci jsou vedení učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě 
-učí se užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a zdraví 
Vyučovací  předmět :  Tělesná výchova  
Ročník   :  6.- 9. chlapci 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Poznámky 

  
-        aktivně vstupuje do organizace svého     
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem   
-        usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, z nabídky 
zvolí vhodný rozvojový program 
-       samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností-zatěžovanými svaly 
-       odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
zdravím a sportem, upraví pohybovou aktivitu 
vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
-      uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 
známém  prostředí   sportovišť, přírody, silničního 
provozu 
-samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 
svaly 
-      předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 
svou činnost 
-zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 
-užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu 
-naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 

  
 -      Význam pohybu pro zdraví 
 -        Prevence a korekce jednostranného 
zatížení a svalových disbalancí 
-        Hygiena a bezpečnost při pohybových 
činnostech 

  
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání a sebepojetí, 
poznávání lidí, mezilidské 
vztahy 
  
VDO-zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup 
k druhým-projevovat se 
v jednání i v řešení  
problémů samostatně a 
odpovědně 
EGS-Evropa a svět nás 
zajímá 
MKV-lidské vztahy, kulturní 
diference 
EV-vztah člověka k prostředí 
MV-interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, 
práce v realizačním týmu 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Poznámky 

myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 
respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 
sportu 
-dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající 
z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 
-sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí 
-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže 
-zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci  
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení 
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 
 
  

  
-      při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
-   zvládá techniku nové atletické disciplíny 
      i další náročnější techniky 
-     získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
 
-  uvědomuje si své schopnosti 
-  těší se z radosti a úspěchu jiných 

  
-          Atletika 
-          Běh vytrvalostní na 1500 m, běh na 

300a 600m 
-          Rychlý běh na 100 m a 60 m 
-          Štafetový běh 
-          Skok daleký        
-          Hod granátem-jen na dálku 

  
Přírodopis, Fyzika 
EtV- zdravá soutěživost, 
prosociální chování 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Projekty, Kurzy 

Poznámky 

 
 

-          Vrh koulí -zlepšování techniky 
-          Hod míčkem-jen na dálku 

  
 
 
-    zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 
kruzích 
-  dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí při 
cvičení uplatní svůj fyzický fond 
           

  
 
-          Gymnastika 
-          Akrobacie-přemet vpřed, kotouly 

vzad, stoj na rukou 
-          Hrazda-toč vzad-náskok do vzporu, 

výmyk, přešvihy únožmo do vzporu 
-          Kruhy-překot vpřed        
-          Švédská bedna nadél-kotoul, 

roznožka 
 
 
  
 

        Šplh-bez přírazu, s obměnami 
-          koza- skrčka, roznožka(našíř i nadél) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  
-      uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 
sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 
vrstevníků 
-posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, označí 
zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 
 
 
 

  
-          Sportovní hry-házená, basketbal, 

volejbal, fotbal, florbal, ringo 

EtV- dodržování pravidel hry, 
prosociálnost v soutěživých 
situacích 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a zdraví 

Vyučovací  předmět :  Tělesná výchova  

Ročník   :  6.- 9. dívky  

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

  
-          aktivně vstupuje do organizace svého 

pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem 

-          usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

-          samostatně se připraví před 
pohybovou činností a ukončí ji ve shodě 
s hlavní činností-zatěžovanými svaly 

-          odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se zdravím a sportem, upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší 

-          uplatňuje vhodné a bezpečné chování i 
v méně známém prostředí  sportovišť, 
přírody, silničního provozu 

-          předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

-zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 

  
-          Význam pohybu pro zdraví 
-          Prevence a korekce jednostranného 

zatížení a svalových disbalancí 
-          Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

  
OSV-rozvoj schopnosti 
poznávání, 
sebepoznávání a sebepojetí, 
poznávání lidí, mezilidské 
vztahy 
  
VDO-zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup 
k druhým-projevovat se 
v jednání i v řešení  
problémů samostatně a 
odpovědně 
EGS-Evropa a svět nás 
zajímá 
MKV-lidské vztahy, kulturní 
diference 
EV-vztah člověka k prostředí 
MV-interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality, 
práce v realizačním týmu 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

činnostech 
-užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, 
uživatele internetu 
-naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, 
ochranu přírody při sportu 
-dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 
-rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 
-sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 
-zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; 
spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
-zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich 
prezentaci  
- uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 
- zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje 
o jejich optimální provedení 
- aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

 
  

  
  

-          při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli -          Atletika Přírodopis, Fyzika   
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

Projekty, Kurzy 

Poznámky 

-          zvládá techniku nové atletické 
disciplíny 

         i další náročnější techniky 
-          získané dovednosti uplatní jako     

reprezentant školy 
- uvědomuje si své schopnosti 
- těší se z úspěchu jiných 

-          Běh vytrvalostní na 1500 m, běh na 300a 
600m 

-          Rychlý běh na 100 m a 60 m 
-          Štafetový běh 
-          Skok daleký          
-          Hod granátem-jen na dálku 
-          Vrh koulí-zlepšování techniky 
-          Hod míčkem-jen na dálku 

  
-          zvládá přemet v před, cvičební prvky na 

hrazdě i kruzích 
-          dokáže zvládnout obtížný prvek 

s dopomocí při cvičení uplatní svůj fyzický 
fond 

    

  
-          Gymnastika 
-          Akrobacie-přemet vpřed, kotouly vzad, stoj 

na rukou 
-          Hrazda-toč vzad-náskok do vzporu, výmyk, 

přešvihy únožmo do vzporu 
-          Kruhy-překot vpřed 
-          Trampolína-salto vpřed s pomocí 
-          Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 
-          Šplh-bez přírazu, s obměnami 
-          Koza-skrčka, roznožka(našíř i nadél) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hudební výchova 

  

  
-          uplatňuje zkušenosti z míčových her 

v dalších sportech, dokáže řídit sportovní 
utkání svých vrstevníků 

-posoudí provedení osvojené pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 
-  

  
-          Sportovní hry-házená, basketbal, volejbal 

EtV- dodržování pravidel 
hry, prosociálnost 
v soutěživých situacích  

  

  
-         zvládne běh ve stopě 
-        zvládne jízdu ve středně náročném terénu 

  
-          Lyžování 
-          dovednosti na běžeckých a sjezdových 

lyžích 
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7.9. Charakteristika vzdělávací oblasti :   Člověk a svět práce 
 
7.9.1. Vyučovací předmět:     Pracovní činnosti – I. stupeň 
    
Charakteristika předmětu   
Oblast postihuje široké spektrum pracovních činností. Vede všechny žáky k rozšíření pracovních dovedností v různých oborech lidské činnosti. 
Umožňuje  rozšíření  možností a tím přispívá k profesní orientaci žáka. Oblast se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje 
vzdělání o praktickou složku. Dbá také na to, aby praktické činnosti byly spojeny s rozvojem řeči a pozorování. Žáci si  mohou vyrobit i drobné 
pomůcky, které využijí v další výuce. Velmi rozvíjí  tvůrčí činnosti. Dává prostor žákům, aby své nápady převedli do praxe. 
Důraz je kladen i na plánování, organizaci a hodnocení práce jedince i práce týmové. Ve všech okruzích jsou žáci vedeni k dodržování zásad 
bezpečnosti a hygieny při práci. 

 
Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy:  
-práce s drobným materiálem 
-práce montážní a demontážní (konstruktivní) 
-pěstitelské práce 
-příprava pokrmů 
-bezpečnost a hygiena 

 

 
Časové a organizační vymezení 
Minimální časová dotace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je pro celý I . stupeň dle RVP 5 hodin týdně.  
Je využíváno těchto forem výuky: metoda slovní, názorně demonstrativní, skupinová práce, práce s nářadím ,týmová práce, individuální práce, 
práce na internetu ,projekty- časově náročnější činnosti-propojení s ostatními předměty. Výběr a realizace jednotlivých okruhů závisí na 
možnostech školy, je  plně v její kompetenci. 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
1. Kompetence k učení 
-prohlubuje si vztah k práci a odpovědný postoj 
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-osvojuje si pracovní dovednost a návyky z různých pracovních oblastí 
-poznává výrobní postupy a materiály 
-dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 

  
2. Kompetence k řešení problému 
-uplatňuje tvořivost a vlastní nápady 
-organizuje a plánuje činnosti, volí vhodné postupy a materiály 
-diskutuje o problému, navrhuje postupy  řešení 
 
3. Kompetence komunikativní 
-komunikuje  při práci 
-vyjadřuje se stručně a jasně , řídí logický sled myšlenek 
- popisuje  pracovní činnosti 
-podporuje stručné zdůvodňování postupů 
 
4. Kompetence sociální a personální 
-orientuje se  v odborech lidské činnosti 
-poznává fyzické a duševní práce 
- pracuje ve skupině, spolupracuje a  je zodpovědný 
-osvojuje si poznatky a dovednosti významné pro tvorbu profesního zaměření 
-sebehodnotí, hodnotí 
-přijímán chválu  i  kritiku 

 
5. Kompetence občanské 
-chápe  práci a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci 

 
 
6. Kompetence pracovní 
-vytváří si  správný  a odpovědný vztah k práci 
-podporuje odpovědnost, vytrvalost a soustavnost 
-osvojuje si pracovní návyky 
-používá  správné nástroje 
-dodržuje hygienické a bezpečné zásady 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět :        Pracovní činnosti 
Ročník    : 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- skládá, lepí, mačká  a vystřihuje papír 
- vystřihuje  jednoduché tvary z papíru 
 
- vyrábí  jednoduchý výrobek  s využitím 
přírodních materiálů 
- navléká, třídí, vybírá, seznamuje se  
s vlastnostmi přírodních materiálů 
 
- stříhá a lepí textil 
 
- pracuje se stavebnicí  / skládá jednoduché 
stavební prvky/, zvládá základní prvky 
montáže a demontáže 
 
- provádí  základní péčí o pokojové rostliny- 
rostliny zalévá, otírá listy  
 
- seznamuje se s  základy správného 
stolování 
 
 

 
Práce s drobným materiálem-karton, papír 
 
 
Práce s přírodními materiály 
 
 
 
 
Práce s textilem 
 
 
Konstruktivní činnosti 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
Zásady stolování 

 
 Vv-výtvarné využití 
 
 
EV-základní podmínky 
života 

 
 
 
Práce ve skupině 
 
 
Škola v přírodě 
 
Práce v terénu 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Ročník    : 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- překládá a skládá papír, vystřihuje, lepí, 
mačká a trhá složitější tvary 
- skládá  jednoduché prostorové tvary 
z papíru 
- pracuje  podle slovního návodu nebo 
předlohy 
 
- opracovává  a třídí  přírodní materiály 
- vybírá  vhodný materiál na výrobu  
výrobku dle jeho vlastností 
 
-  jednoduše aranžuje květy ve váze 
- navléká nit, udělá uzel, stříhá různé druhy 
látek 
- lepí textil na různý podklad textil, vyrábí 
jednoduchý textilní výrobek 
- vystřihuje jednoduché tvary 
- přišije  knoflík se dvěma dírkami 
 
- skládá ze   stavebnice, zvládá základy 
montáže a demontáže 

 
 
Práce s drobným materiálem – papír, karton 
 
 
 
 
 
Práce s přírodninami 
 
 
 
Základy aranžování 
Práce s textilem 
 
 
 
Základy šití 
 
Práce montážní a demontážní 
 
 

 
 
Osv- kreativita 
 
Čj-slovní zásoba, pracovní 
postup 
 
 
 
 
 
Př-příroda kolem nás 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- pečuje o pokojové rostliny – zalévá, kypří 
půdu, otírá listy, vytrhává plevel 
- sadí sazenice 
- seje semena  
 
- dodržuje zásady  správného stolování 
- dbá na úpravu stolu při stolování  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
 
Základy stolování 

 
 
 
 
EV-ekosystémy 
Př-ochrana přírody 
 
 
 
 
MuV-lidské vztahy 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Ročník    : 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
-  překládá a skládá papír, vystřihuje složitější 
tvary, lepí, mačká a trhá různé druhy papíru 
-  skládá jednoduché prostorové tvary 
z různých druhů  papírů 
- staví podle slovního návodu nebo předlohy 
i složitější výrobky 
 
- opracovává  přírodní materiály 
-dokáže vybrat vhodný materiál na výrobu  
výrobku 
- navléká různé materiály i přírodniny 
-  zkouší jednoduché aranžování 
- kombinuje  různé materiály tradiční i 
netradiční 
 
- vytváří z modelovací hlíny, plastelíny, 
keramické hlíny výrobky 
 
- lepí textilní koláž, využívá vlnu a  provázky, 
vyrobí  jednoduchý textilní výrobek 
 
 
 

 
 
Práce s drobným materiálem – papír, karton 
 
 
 
 
 
 
Práce s přírodninami 
 
 
 
 
 
Modelování 
 
 
Práce s textilem 
 
 
 
 
 
 

 
 
MuV-lidské vztahy 
 
M-orientace v prostoru, 
na ploše 
ČJ-popis pracovního 
postupu, návod, osnova 
Čj-správné vyjadřování 
 
 
Prv-přírodní materiály 
 
EV-základní podmínky 
života 
 
 
EV-lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

 
 
Skupinová práce 
 
 
 
 
 
 
Práce v terénu 
 
 
 
Vycházka a sběr 
přírodnin 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- přišije  knoflík se čtyřmi i dvěma dírkami 
- šije různými stehy 
 
- staví jednoduché tvary ze stavebnice, 
zvládá montáž a demontáž 
- vytváří vlastní stavby 
- staví podle plánku 
- modeluje a vytváří prostorové objekty a 
stavby ze špejlí a krabiček 
 
- rostliny přesazuje, přihnojuje 
- rozmnožuje některé rostliny  
- provádí pozorování a dokáže je zhodnotit a 
jednoduše zaznamenat 
 
- pojmenuje  základní vybavení kuchyně 
- dodržuje základy správného stolování a 
hygieny 
- připraví tabuli pro jednoduché stolování 
 
- dodržuje pořádek čistotu na pracovním 
místě 
- dbá na bezpečnost svou i všech ostatních 
 
 
 
 
 

 
Základy šití 
 
 
Konstruktivní práce 
 
 
 
 
 
  
Pěstitelské práce 
 
 
 
Základy stolování 

 
MuV-etnický původ 
 
 
 
OSV-komunikace 
 
 
 
 
Prv-zemědělské plodiny 
 
 
 
 
OSV-psychohygiena 

 
Výroba dárku pro 
maminku 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva výstavy 
kaktusářů 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Ročník    : 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vytváří přiměřenými pracovními po-                                                                             
  stupy různé výrobky z daného  
materiálu (papíru, kartonu, přírody, textilu) 
- vybírá materiály dle jejich vlastností  
 
- vyřezává, lepí, ohýbá ,stříhá  a spojuje různé 
materiály                                                                                                                                                                                                     
- zvládá techniku navlékání, šití různých stehů 
- pozná rub a líc 
- rozvrhne nástěnku výstavku výtvarných prací 
- při své tvořivosti využívá prvků lidových 
tradic 
- k opracování využívá vhodné  náčiní 
k danému                                        
materiálu 
- pojmenuje základní nářadí, s kterým pracuje 
 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce                                  
- udržuje pořádek na svém pracovním místě 
- práci si organizuje, plánuje si                                                      
postup práce 
- pracuje podle plánku, slovního  
postupu, náčrtku, předlohy 
 
 

 
Práce s různými materiály 
 
 
 
 
 
 
Tradice a zvyky 
 
 
 
 
 
Pracovní pomůcky 
 
Bezpečnost práce, hygiena  práce 
 
Plánování, pracovní postupy 

 
 
Vv-využití materiálů 
 
Čj- rozvoj spisovného 
vyjadřování, popis 
 
 
MuV-kulturní diferenciace 
 
 
OSV- kreativita 
 
EV-ekosystémy 
 
MuV-lidské vztahy, 
etnický původ 
 
Vv- kreslení nástrojů 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návštěva Skanzenu 
 
 
Skupinová práce 
 
 
Pobyt v přírodě 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- poskytne první pomoc při úrazu 
- zná telefonní čísla, na která se obrátí 
v případě úrazu, požáru 
 
- provádí jednoduché pěstitelské činnosti,                                                                                                         
samostatně vede pěstitelské pokusy                                                                                                                                               
a vede si o nich záznamy 
 
- připravuje jednoduché pokrmy 
- orientuje se v kuchyni, zná základní vybavení 
a jeho funkci 
- dodržuje hygienu při práci s potravinami 
- vybírá vhodný způsob skladování potravin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
První pomoc 
 
 
 
Péče o rostliny 
 
 
 
Zdravý životní styl, stolování 

 
OSV-bezohlednost, první 
pomoc,…kooperace a 
kompetence 
EV- základní podmínky 
života 
VMEGS-objevujeme 
Evropu a svět-problémy 
dneška-otylost dětí 
 
Př-zdravý životní styl 

 
 
 
 
Školní výlet 
 
Propojení s praxí-
restaurace 
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Vzdělávací oblast  : Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět : Pracovní činnosti 
Ročník    : 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- vytváří přiměřenými pracovními po-                                                                              
  stupy různé výrobky z daného  
materiálu (papíru, kartonu, přírody, textilu)                                                                                                                  
- vybírá vhodný materiál na výrobu  
 daného výrobku 
 
- vyřezává, lepí, stříhá různé materiály                                                                                                                            
- aranžuje suché květy, podzimní plody, 
ovoce  
- navštíví výstavu lid. řemesel- řezbáře, 
keramika 
- z keramické hlíny, modelovací hmoty nebo 
ze slaného těsta vytvoří výrobek – figurku, 
ozdobu 
 
- volí vhodné pomůcky a náčiní k danému                                        
materiálu 
- zná funkci a užití jednoduchých pracovních 
nástrojů a pomůcek 
 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce                                  
- udržuje pořádek na svém pracovním místě 

 
Práce s různými materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní pomůcky a nářadí 
 
 
 
 
Bezpečnost práce a pracovní hygiena 

 
Či-pracovní postup 
 
 
OSV-rozvoj, poznání 
 
OSV-kreativita 
EV-ekosystémy 
MuV-lidské vztahy, etnický 
původ 
EV-vede k pochopení 
významu nezbytnosti 
udržitelného rozvoje jako 
pozitivní perspektivy dalšího 
vývoje společnosti 
 
 
Čj- popis 
Př- první pomoc, stavba těla 
VDO-občan, občanská 
společnost a stát 
OSV-seberegulace 

 
Skupinová práce 
 
 
Pobyt v přírodě 
 
 
 
 
Výroba dárku pro 
maminku 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- rozvrhne si práci  
- pracuje i  podle složitějšího  plánku, 
slovního  
postupu, náčrtku, předlohy 
- poskytne první pomoc při úrazu  
- ošetří drobné poranění, poskytne první 
pomoc      / dílna, kuchyň  / 
 
- dokáže celoročně ošetřovat pokojové 
rostliny 
- rozmnožuje vybrané pokojové rostliny 
-volí dle druhu pěstitelských činností vhodné 
pomůcky, nástroje a náčiní 
- připravuje jednoduché pokrmy                                                                                                                                               
teplé kuchyně 
 
- pracuje ve skupině, práci plánuje a 
organizuje                                                                                                                  
- identifikuje základní city, vede rozhovor 
s druhými o jejich prožitcích, na základě 
empatického vnímání přemýšlí nad konkrétní 
pomocí 
- jednoduchými skutky realizuje tvořivost 
v mezilidských vztazích, v kolektivu třídy 
- dodržuje pravidla slušného chování 
 
- dodržuje čistotu pracovní plochy 
- třídí odpad  
- řídí se zásadami správné životosprávy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Péče o rostliny a jejich rozmnožování 
 
 
Stolování, zdravá výživa 
 
 
 
 
Tvořivost a základy spolupráce 
- tvořivost v mezilidských vztazích 
- schopnost spolupráce 
- elementární prosociálnost  

 
 
Př- zdravý životní styl 
OSV-mezilidské vztahy, 
seberealizace, 
psychohygiena 
 
 
OSV-komunikace, kooperace 
 
VDO-motivuje 
k ohleduplnosti a ochotě 
pomáhat zejména slabším 
 
Př-ekologie  
 
 
EtV -společné plnění úkolů, 
tvořivé experimentování, 
solidarita, ochota pomoci 
druhým  

 
 
Soutěž o architekty 
 
 
 
 
 
Restaurace a 
občerstvení, školní 
jídelna 
 
Pokusy, záznamy 
 
Školní výlet 
 
Skupinová práce,  
řešení problémových 
úkolů 
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Charakteristika vzdělávací předmětu : Člověk a svět práce 
 
7.9.2. Vyučovací předmět : Pracovní činnosti – II. stupeň 
 
Charakteristika předmětu 
Tento předmět volně navazuje na cíle a obsah vyučovacího předmětu pracovní činnosti realizovaného v 1. - 5. ročníku. Vychází tak z žákovských 
výstupů, které si žáci na 1. stupni osvojili. Žáci si v 6. - 9. ročníku v rámci tohoto předmětu osvojují znalosti a základní  
dovednosti a pracovní návyky, které mohou v budoucnosti využít v praktickém životě.  
     V 6. ročníku je ze Vzdělávací oblasti Člověk a svět práce zařazen předmět Práce s technickými materiály, v 7. ročníku jsou zařazeny - Pěstitelské 
práce a chovatelství, v 8. a 9. ročníku je zařazen Svět práce. 
     Učí se zvládat jednoduché pracovní postupy při práci v domácnosti, ať při drobné domácí  údržbě nebo při práci na zahradě, učí se vytvářet 
prvotní představy o svém budoucím uplatnění a seznamují se se světem práce.  
     Praktické činnosti též zahrnují část některých tematických okruhů průřezových témat, a to zejména osobní a sociální výchovy. Nejčastěji 
používané metody a formy práce jsou založeny především na spolupráci, kdy žáci mohou prokázat právě schopnost týmové práce.  

 
 

Obsahové vymezení předmětu 
Obsah předmětu je tvořen těmito tematickými okruhy: 
6.ročník – Práce s technickým materiálem 
7.ročník – Pěstitelské práce a chovatelství 
8.ročník – Svět práce  
9.ročník – Svět práce 

 

 
Časové a organizační vymezení 
Vyučovací předmět praktické činnosti je zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Hodiny se mohou slučovat do 
bloků a vyučovat 1x za 14 dní. Vyučovací předmět Pracovní činnosti je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání jako samostatný 
předmět. Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně v ročníku. Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým 
záměrům školy jsou vybrány tematické okruhy pro skupinu chlapců a skupinu dívek, které jsou vyučovány společně. 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 

1. Kompetence k učení 
-poznává smysl a cíl učení 
-posoudí pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky 
-zhodnotí vlastní pokrok 
-kriticky zhodnotí výsledky své práce a diskutuje o nich 
 
2. Kompetence k řešení problémů 
-vyhledává pracovní postupy praktických cvičení 
-při řešení předpoví, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen jedno správní řešení 
-poznatky aplikuje v praxi 
 
3. Kompetence komunikativní 
-vyhledává správnému technologickému postupu při práci 
-při komunikaci používá správné technické názvosloví 
-využívá informační zdroje k získání nových poznatků 
 
4. Kompetence sociální a personální 
-pracují ve skupinách 
-spolupracují při řešení problémů 
-v diskusi respektují názory jiných 
-používá věcnou argumentaci 
 
5. Kompetence občanské 
-respektují pravidla při práci 
-dokáží přivolat pomoc při zranění 
-rozezná základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a historické  dědictví 
-projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům 
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6. Kompetence pracovní 
-dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 
-používá bezpečně a účinně nástroje, vybavení, materiály 
-dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na ochranu svého zdraví a zdraví druhých 
-dbá na ochranu životního prostředí 
-své znalosti využívá v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět  :  Pracovní činnosti 
Ročník    : 6. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, projekty 
a  kurzy 

Poznámky 

Práce s technickými materiály 
 
-dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce 
i zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 
- řídí se bezpečnostními předpisy 
 
-provádí jednoduché práce s technickými materiály a 
dodržuje technologickou kázeň 
-navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a 
ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 
-provádí montáž a demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů a zařízení 
-provádí jednoduché technické úkoly s vhodným 
výběrem materiálu, pracovních nástrojů a nářadí 
 
-rozliší základní postupy při opracování dřeva měření, 
orýsování, řezání, broušení a vrtání 
 
-užívá technickou dokumentaci, je schopen načrtnout 
jednoduchý náčrtek výrobku 
 
-organizuje a e a plánuje svoji pracovní činnost 
 
-posoudí vhodné materiály k zhotovení výrobku 
 
-používá a umí použít vhodné pracovní nářadí a 
nástroje 

 
BOZP 
- organizace a bezpečnost práce při práci 

ve školní dílně, řád školní dílny 
 
 
 
Design a konstruování 
 
 
 
Montáž a demontáž 
 
Vlastnosti materiálů 
- užití v praxi - dřevo, plat, kov 
 
 
Technické zobrazování 
- význam techniky v životě člověka 
- zneužití techniky, technika a životní 

prostředí  
- technické náčrty a výkresy, technické 

informace 
Jednoduché pracovní operace 
- pracovní postupy - zhotovení výrobků ze 

dřeva a z plastu 
- význam pracovních pomůcek a nářadí 

k ručnímu opracování materiálů 
 

 

 

OSV - hygiena, bezpečnost, činnost 

lidí, povolání 

F - technika, stroje a nástroje 
 
EV - ochrana život. prostředí, citlivé 
zásahy v lese 
P - dřeviny, význam lesa 
P - péče o životní prostředí, 
ekologické problémy 
Exkurze do dřevozpracujícího podniku 
/ těžba dřeva, pila / 
 
 
OSV- stanovení osobních cílů, 
spolupráce a komunikace v týmu 
 
VDO - osobní zodpovědnost, 
respektování a dodržování předpisů a 
norem 
 

 
 
Jmenovka 
 
Přívěsek 
 
Háček 
 
Věšáček 
 
Hrací kostka 
 
 
Dominové 
kameny 
 
Brousítko na 
tužky 
 
Výrobek dle 
vlastního 
nákresu 
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Vzdělávací oblast :  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět  :  Pěstitelské práce 
Ročník    :  7. ročník 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnost práce, 
poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 
způsobeného zvířaty, dodržuje technologickou kázeň 

-volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

 
 
 
 
 
- navrhuje vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 

-používá vhodné pracovní pomůcky, provádí jejich 
údržbu 

 
 
 
- určí vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 
údržbu 

 
- pěstuje a využívá vybrané květiny  pro výzdobu 
 
- prokáže základní znalosti chovu drobných 
zvířat a zásady bezpečného kontaktu se zvířaty 

BOZP 
- hygiena a bezpečnost při práci 

Okrasné rostliny  

- základy ošetřování pokojových rostlin 
- pěstování vybraných druhů dřevin a 

květin 
- květiny v interiéru / hydroponie, 

bonsaje / 
- řez, vazba, úprava květin 

Základní podmínky pro pěstování 
- půda a její zpracování, výživa rostlin 
- ochrana rostlin, ochrana půdy 

Zelenina 
- osivo a sadba 
- výpěstky, podmínky pěstování  

Ovocné rostliny 
- druhy ovocných rostlin, způsob 

pěstování, uskladnění, zpracování 
Léčivé rostliny 

- pěstování vybrané léčivky, rostliny a 
zdraví, léčivé účinky, rostliny jako 
drogy, jejich zneužití, rostliny jedovaté 

Chovatelství 
- chov zvířat v domácnosti, podmínky, 

hygiena, bezpečnost chovu, kontakt s  
- neznámými zvířaty 

OSV - hygiena, bezpečnost, 

činnost lidí, povolání 

EV - ochrana životního prostředí, 
citlivé zásahy v  
přírodě 
 
Exkurze do zemědělského 
podniku 
 
OSV- stanovení osobních cílů, 
spolupráce a komunikace v týmu 
 
F - technika, stroje a nástroje 
 
VDO - osobní zodpovědnost, 
respektování a dodržování 
předpisů a norem při práci 

 
Seznámení se 
skladem školního 
nářadí 
 
 
 
 
Odběr půdního 
vzorku ze školní 
zahrady 
 
Příprava školního 
záhonu 
 
 
 
Výsev určitého 
druhu zeleniny 
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Vzdělávací oblast  :  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět   :  Pracovní činnosti  - Svět práce 
Ročník     :  8. ročník 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

 

 

Poznámky 

 
- má základní představu o některých běžných 
povoláních, o činnostech ve vybraných profesích 
- orientuje se v   pracovních činnostech  vybraných 
profesí 
-posoudí své možnosti při rozkódování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 
-využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 
- seznámí se s náplní některých učebních a studijních 
oborů 

 
 
 

- odhadne své možnosti v oblasti profesní orientace na 
základě sebepoznání 
-prokáže na modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 
 

 
- vytvoří velmi jednoduchý záměr či projekt pro drobné 
podnikání na základě získaných představ a informací 
- posoudí finální výrobek své virtuální firmy z hlediska 
kvality, funkčnosti, náročnosti, z hlediska 
ekonomických, ekologických, energetických a jiných 
kritérií 

 
- naplánuje a zorganizuje jednoduchou pracovní 
činnost 

 
- povolání v rodinách žáků, běžná povolání 
v regionu 
- charakteristické znaky lidské práce - pracovní 
činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, 
pracovní prostředky 
- požadavky na klasifikaci, zdraví a schopnosti 
uchazeče v souvislosti se zvoleným povoláním 
 
- sebehodnocení, schopnosti, zájmy 
 
 
- nejčastější formy podnikání 
- drobné a soukromé podnikání 
 
 
 
 
 
 
- péče o vzhled školy a její okolí 

 
OSV - osobnostní rozvoj 
         - sebehodnocení        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EV- lidské aktivity 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - sociální rozvoj - 
předpoklady pro práci v týmu 

 



323 

 

Vzdělávací oblast  :  Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět   :  Pracovní činnosti  - Svět práce 
Ročník    :  9. ročník 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
- má konkrétní představu o kvalifikačních a osobnostních 
požadavcích ve zvoleném oboru 
- posoudí  své možnosti  při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy 
-využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání 
 
- seznámí se a připraví se na přijímací řízení - umí napsat 
životopis, připraví se na pohovor 
- prokáže na modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce 

 
 

- zná možnosti získání rady v profesní orientaci 
- seznámí se s náplní učebních nebo studijních oborů, o 
které má zájem 
- orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 
-zvládá a orientuje se na internetu – na  trhu práce 

 
- má představu o pracovních příležitostech v regionu 
- má základní  představu o   právech  a povinnostech 
zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 
- naplánuje a zorganizuje jednoduchou pracovní činnost 

 
 - požadavky na klasifikaci, zdraví a 
schopnosti uchazeče v souvislosti se 
zvoleným povoláním 
- volba profesní orientace - osobní 
vlastnosti, schopnosti, sebehodnocení 
- přijímací řízení některých škol, nároky 
na přípravu, vystupování 
- životopis, pohovor u zaměstnavatele  
 
- úřad práce a činnost jeho IPS 
- informace a materiály ve škole 
- prezentace středních škol 
- způsoby hledání zaměstnání 
 
 
- problémy nezaměstnanosti 
 
 
 
 
- péče o vzhled školy a její okolí 

 
 
 
 

 
OSV - osobnostní rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MeV - kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
film, noviny, časopisy 
beseda 
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7.10. Charakteristika vzdělávacího předmětu: Jazyk a jazyková komunikace 
 
7.10.1. Vyučovací předmět: Německý jazyk – II. stupeň 
 
Charakteristika předmětu: 
Druhý cizí jazyk – německý – poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, snižuje jazykové bariéry, přispívá k chápání a objevování 
skutečností. Umožňuje žákům poznávat život lidí a kulturní tradice v německy mluvících zemích (hlavně v Německu a Rakousku) a tímto prohlubovat mezinárodní 
porozumění. Žáci pracují s bohatým textovým materiálem, nacvičují říkanky, písně, dialogy a scénky. Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění 
mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby němčiny a na jednoduchou gramatiku. 
 

 
Obsahové vymezení předmětu: 
Vzdělávací obsah předmětu cizí jazyk je zaměřen na receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti, které jsou zapracovány do tematických celků 
v jednotlivých ročnících. 

 
Časové a organizační vymezení: 
Další cizí jazyk – 2 hodiny týdně v 7. – 9. ročníku 
Vyučovací hodina – skupinové  vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná , ústní ), samostatná práce ( vyhledávání informací, práce se 
slovníkem a autentickými materiály) , hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, krátkodobé projekty. 

 
 

Klíčové kompetence: 
 

1. Kompetence k učení 
  -hledání a třídění informací 
  -využívání informací v praktickém životě 
  -užívání termínů, uvědomění si souvislostí 
  -vybírání a využití způsobů, metod a strategií 
  -vyvozování závěrů pro využití v budoucnosti 
  -používání správné terminologie 
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2.  Kompetence k řešení problémů 
   -hledání informací vhodných k řešení problémů 
   -objevování různých variant řešení 
   -sledování vlastního pokroku při zdolávání problémů 
   -kritické myšlení, rozhodnutí, obhajoba, zodpovědnost 
 
3.  Kompetence komunikativní 
   -využívání komunikativních dovedností k vytváření vztahů 
   -využívání informačních a komunikačních prostředků pro účinnou komunikaci 
   -porozumění různým typům textů, obrazových materiálů, zvuků 
   -aktivní naslouchání a vhodná reakce na ně 
   -dobré mezilidské vztahy 
   -zapojování se do diskuse 
   -formulování a vyjadřování vlastních nápadů a myšlenek 
   - souvislé a kultivované vyjadřování v ústním a písemném projevu 
 
4.  Kompetence sociální 
   -vedení dialogu, komunikace v různých situacích 
   -cvičení se v sebeovládání a sebekontrole 
   -podřízení se spolupráci ve skupině 
   -rozlišování projevů v chování žáků (pravda – lež, píle – lenost)   
   -tvořivý přístup ke skupinové práci 
   -přijímání pochvaly a kritiky 
 
5.  Kompetence občanské 
   -udržování tolerantních vztahů a rozvíjení spolupráce s ostatními 
   -uplatnění principu slušného chování 
   -poznávání a tolerance odlišností německého kamaráda 
   -využívání německého jazyka jako nástroje dorozumění 
   -pracovitost a vytrvalost 

 
 
6.  Kompetence pracovní 
   -odvádění práce v co nejlepší kvalitě 
   -volba situací a úkolů z běžné praxe 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Německý jazyk 
Ročník    : 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

-      vyslovuje a čte foneticky správně 
 
-      dokáže pozdravit v různou denní dobu 
- počítá od jedné do dvaceti , 
- počítá do stovky po desítkách 
- zná dny v týdnu a měsíce 
- pojmenuje barvy 
- zná nejdůležitější informace o německy 

mluvících zemích 
  
 
- podá informace o své osobě 
- vyjadřuje se v přítomném čase 
- časuje slovesa sein a mögen v přítomném čase 
 
-       dokáže vytvořit otázku a odpověď  
 
- zná další informace o německy mluvících     
       zemích 
 
 
 
 
 
 
 
- pohovoří o své rodině 
- popíše rodinnou fotografii 

zvuková a grafická podoba jazyka 
základní výslovnostní návyky 
pozdrav, rozloučení, poděkování 
čísla  
 
dny v týdnu, měsíce 
barvy 
základní informace – Německo, Rakousko, Švýcarsko 
 
 
 
informace o sobě, o jiných osobách 
časování pravidelných sloves v přítomném čase 
slovesa  sein  a mögen v přítomném čase 
slovosled věty oznamovací a tázací 
tvorba otázek a odpovědí 
zápor nicht  
německy mluvící země – pokračování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rodina, její členové                                                            

OSV – soustředí se na 
výslovnost pochopení  
gramatických jevů, cvičí  
dovednosti zapamatování 
MDV – rozvíjí komunikační 
schopnosti 
M – čísla 
ČJ – recitace 
Z – německy mluvící země 
 
 
MDV – rozvíjí komunikační 
schopnosti 
MKV – uvědomuje si 
specifické rysy německého 
jazyka 
OSV  – cvičí dovednosti 
zapamatování 
ČJ – gramatika 
Z – německy mluvící země 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – informace o své 

Jazykové prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 
 
 
 
 
 
Práce se slovníkem 
 
 
Projekt ICH 
Poslech 
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt MEINE FAMILIE 
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- používá zájmena můj, tvůj 
 
- mluví o zvířatech 
- popisuje obrázek 
- vypráví krátký příběh podle obrázků 
 -      vede jednoduché rozhovory 
 
 
 
 
 
 
- pojmenuje školní potřeby a předměty         ve 

třídě 
- časuje sloveso haben v přítomném čase 
 
- používá u podstatných jmen člen určitý a 

neurčitý a zápor kein 
 
 
- reaguje na pokyny učitele v němčině 
-  
- vyhledá v jednoduchém textu požadovanou 

informaci 

povolání 
sdělení, co kdo dělá 
přivlastňovací zájmena můj, tvůj 
 
zvířata  
popis obrázku 
 
rozhovory 
 
 
 
 
 
 
škola, školní potřeby, počítač 
jednoduchý popis věcí 
časování  haben v přítomném čase 
 
podstatná jména – člen určitý a neurčitý v 1. a 4. p. 
zápor kein 
 
 
rozkazovací způsob – lexikálně 
 
poslech a četba textů 
 
 
 

rodině 
MKV – využívá německého 
jazyka jako nástroje 
dorozumění 
MDV – rozvíjí komunikační 
schopnosti  
MKV – rozvíjí spolupráci 
s ostatními, naslouchá 
druhým 
OSV – rozvíjí základní rysy 
kreativity 
VO  – rodina 
ČJ – vypravování, popis 
 
 
MDV – vyhledá potřebnou 
informaci 
OSV – komunikuje 
v různých situacích 
VDO – dokáže stanovit 
pravidla pro práci ve 
skupině 
OSV – podřídí se spolupráci 
ve skupině,  
uplatňuje své nápady,  
osvojí si aktivní naslouchání 
ČJ – gramatika 
VO – škola 

Dialoge 
Poslech 
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt TSCHECHIEN 
Dialoge 
Rollenspiele 
Rätsel 
Poslech 
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
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Vzdělávací oblast     : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Německý jazyk 
Ročník    : 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a  kurzy 

Poznámky 

- určí čas a datum 
- hovoří o programu dne a týdne 
- hovoří o zájmech  
- časuje způsobová slovesa müssen a können 
- vytvoří větu se správným slovosledem 

 
- hovoří o svých zájmech 
- hovoří o svých přátelích 
- používá přivlastňovací zájmena 
 -      informuje o tom, kde se co nachází 
- napíše e- mail, pozvánku 
 
- mluví o ročních obdobích  
 
- popíše obrázek 
 
-     pojmenuje základní potraviny, jídlo a pití 
-     sestaví jídelníček, hovoří o oblíbených jídlech 
-     vede rozhovor v obchodě 
 
-     časuje zvolená nepravidelná slovesa 
- vypráví o plánech na prázdniny 
- hovoří o zážitcích z cest 
- pojmenuje německy evropské země 
- používá předložky in, nach  
- požívá vazbu es gibt 
- vytvoří množné číslo některých podstatných 

jmen 

časové údaje – hodiny, datum 
program dne, týdne  
činnosti, zájmy a povinnosti  
způsobová slovesa müssen, können 
větný rámec 
 
volný čas, zájmy 
přátelé, informace o jiné osobě 
přivlastňovací zájmena – 1. p. 
předložka in  
e- mail, pozvánka 
 
roční období, svátky, příroda, počasí 
 
popis obrázku 
 
potraviny, stravování, jídelníček, nakupování 
chtěl bych – ich möchte 
stupňování gern 
 
časování nepravidelných sloves essen, nehmen, 
geben, fahren 
cestování, prázdniny 
 
evropské země 
předložky in, nach 
vazba es gibt 
množné číslo některých podstatných jmen 

OSV – rozvíjí komunikační 
schopnosti  
MKV – poznává odlišnosti 
německého jazyka 
MKV – uplatňuje princip 
slušného chování 
M – časové údaje 
VV, HV, TV – zájmy 
ČJ – gramatika 
OSV – cvičí dovednosti 
zapamatování, aktivně 
naslouchá a reaguje 
MDV – chápe mediální 
sdělení 
ČJ – pozvánka 
PŘ – roční období 
VV, HV, TV– zájmy 
 
OSV – získává dovednosti 
pro řešení problémů 
OSV – komunikuje 
v různých situacích  
MKV – poznává odlišnosti 
v Evropě 
EGS – zážitky a zkušenosti 
z cest, popisuje místa 
Evropy 
 

Projekt MEIN TAG, 
Projekt MEINE WOCHE 
Dialoge 
Poslech 
s porozuměním  
Práce se slovníkem 
 
 
 
 
 
 
Projekt MEINE HOBBYS 
Dialoge  
Gruppenarbeit 
Rätsel 
Poslech 
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
 
Projekt ESSEN 
Dialoge 
Rollenspiele 
Rätsel 
Poslech 
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
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Vzdělávací oblast   : Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět : Německý jazyk 
Ročník    : 9. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

Poznámky 

 
- popíše obrázek 
- odpovídá na jednoduché otázky 
- uvede základní informace o své osobě    
- informuje o svých činnostech během dne 
- hovoří o zážitcích z cest    
- používá neosobní podmět man   
- vyhledává ve slovníku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- popíše svůj pokoj a dům, kde bydlí 

 
slovosled věty oznamovací a tázací 
neosobní podmět man 
 
německy mluvící země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
předložky se 3. a 4. pádem an, auf , in, über, unter,  

 
OSV – komunikační 
dovednosti 
OSV – aktivně naslouchá a 
reaguje 
EGS  – zážitky a zkušenosti 
z cest; reálie 
EGS – popisuje místa 
Evropy 
MDV – komunikace a 
spolupráce v týmu 
MDV – chápe mediální 
sdělení 
Z – reálie 
D – německé vynálezy 
HV, TV – zájmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MV – naslouchá druhým  
OSV – uplatňuje svou 

 
Jazykové prostředky 
vyplývají z obsahu 
použité učebnice 
 
Projekt 
DEUTSCHSPRACHIGE 
LÄNDER 
Práce se slovníkem 
Poslech 
s porozuměním  
Dialoge 
Gruppenarbeit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt MEIN 
ZIMMER, MEIN 
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- vyjádří své přání, v jakém pokoji nebo domě 
by chtěl bydlet 

- používá předložky se 3. a 4. pádem 
- užívá slovesa stehen, hängen, liegen, sitzen 
- mluví o domácích pracích 
- vypráví, jak pomáhá doma 
- časuje některá slovesa s odlučitelnou 

předponou 
 
 
 
 
 
 
 
- popíše své oblečení  
- mluví o módě 
- zeptá se na cenu 
- hovoří o počasí 
- recituje německou básničku 
- časuje nepravidelná slovesa 
- časuje slovesa wollen a wissen 
- používá vazbu ich finde 
- vede jednoduché rozhovory 
- zapojí se do konverzace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vor, hinter, neben, zwischen 
slovesa stehen, hängen, liegen, sitzen 
časování některých sloves s odlučitelnou předponou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oblečení  
počasí 
další nepravidelná slovesa 
další slovesa s odlučitelnou předponou 
slovesa wollen a wissen 
vazba ich finde… 
předložky für a ohne  
osobní zájmena – 4. pád 
spojka deshalb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
řadové číslovky 

originalitu 
OSV – vzájemné poznání 
ve třídě, respektování se 
ETV – využívá prvky 
tvořivosti 
ČJ – gramatika, popis 
VO – rodina 
 
 
 
 
 
 
MV – naslouchá druhým 
OSV – uplatňuje svou 
originalitu 
OSV – komunikační 
dovednosti  
PŘ – roční období 
ČJ – gramatika, recitace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDV – chápe mediální 
sdělení 

TRAUMZIMMER 
Beschreibung 
Dialoge 
Poslech 
s porozuměním  
Práce se slovníkem 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt JAHRESZEITEN  
Dialoge 
Rollenspiele 
Gruppenarbeit 
Práce se slovníkem 
Poslech                                     
s porozuměním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt MEINE WOCHE 
Dialoge 
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- popíše svůj týdenní program 
- používá řadové číslovky 
- orientuje se v rozvrhu  
- říká, které předměty má nebo nemá rád 
- porozumí jednoduchému příběhu 

v minulém čase 
- převypráví pohádku 
- používá minulý čas sloves sein a haben 
- rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se 
každodenních témat 

 
 
 
 
- sdělí, kde bydlí  
- popíše své bydliště 
- zeptá se na cestu 
- popíše cestu 
- orientuje se podle jednoduchého plánu 
- používá předložky se 3. pádem  
- používá předložku in se 3. a 4. pádem 
- vytvoří rozkazovací způsob pravidelných 

sloves 
- dokáže napsat jednoduchý text týkající se 

osvojovaných témat 
 

préteritum sloves sein a haben 
předložky im, am, um 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
předložky se 3. pádem 
předložka in se 3. a 4. pádem 
rozkazovací způsob pravidelných sloves 
opakování minulého času sloves sein a haben 

ETV – respektuje 
důstojnost lidské osoby, 
objevuje vlastní 
jedinečnost 
OSV – cvičí dovednosti 
zapamatování; aktivně 
naslouchá a reaguje 
OSV – komunikační 
dovednosti 
ČJ – gramatika, literatura 
M – časové údaje 
 
 
 
 
OSV – cvičí dovednosti 
zapamatování 
OSV – organizuje práci ve 
skupině   
OSV – aktivně naslouchá   
a reaguje 
MDV – komunikace                     
a spolupráce v týmu 
ETV – využívá prvky 
tvořivosti 
Z – orientace podle mapy 
D – historie Prahy 
 
 
 
                      
 

Reporterspiel 
Práce se slovníkem  
Poslech                                    
s porozuměním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt PRAG 
Projekt BESKIDEN 
Dialoge  
Gruppenarbeit 
Spiele 
Poslech                                     
s porozuměním 
Práce se slovníkem 
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8.  Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
 
 
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 
rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Při diagnostikování SVP spolupracujeme v rámci školního poradenského 
pracoviště (spolupráce třídního učitele, speciálního pedagoga, výchovného poradce), zejména však spolupracujeme se školskými poradenskými 
zařízeními ( pedagogicko- psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče). Vzdělávání dětí uskutečňujeme formou 
individuální integrace do běžných tříd.  
Jedná se tak o žáky 

- s mentálním postižením 
- tělesným postižením 
- zrakovým postižením 
- sluchovým postižením 
- závažnými vadami řeči 
- závažnými vývojovými poruchami učení 
- závažnými vývojovými poruchami chování 
- souběžným postižením více vadami nebo 

autismem 
- s nepříznivým aktuálním zdravotním stavem 
- odlišnými životními podmínkami 
- odlišným kulturním prostředím 

 
 
 
8.1  Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
 
 Třídní učitel monitoruje situaci ve třídě a pro žáky, kteří potřebují z nejrůznějších příčin pedagogickou podporu, vytváří ve spolupráci 
s výchovným poradcem plán pedagogické podpory (PLPP). V případě, že se daná opatření osvědčí, pokračuje škola nadále podle nich, nebo jejich 
realizaci ukončí. V případě, že jsou daná opatření nedostačující, zajistí škola po domluvě s rodiči žáka vyšetření v rámci školského poradenského zařízení 
(ŠPZ) a dále bude postupovat podle jeho pokynů. 
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Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními si uvědomujeme, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích 
potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je proto plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s 
ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Každý pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných 
opatření, která se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. 
 
Podpůrná opatření spočívají v 

- poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení (ŠPZ) 
- vytvoření PLPP 
- úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb 
- úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených RVP 
- vzdělávání podle IVP 
- využití asistenta pedagoga 
- poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených 

 
Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů lze kombinovat. 
 

 
 
Vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními je realizováno: 

a) pro žáky s podpůrnými opatřeními prvního stupně s použitím PLPP (plánu pedagogické podpory)  

- na doporučení ŠPZ i bez něj, pro zpracování PLPP vycházíme z našeho ŠVP 

- PLPP je vyhodnocován nejprve po 3 měsících, poté průběžně 

 

b) pro žáky s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně s použitím IVP (individuálního vzdělávacího plánu) 

- podkladem pro tvorbu IVP je nám také náš ŠVP a na doporučení školského poradenského zařízení můžeme od 3. stupně pedagogické podpory 

upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a 

skutečnými možnostmi žáků tak, aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima 

- IVP vytváří škola na základě doporučení ŠPZ a žádosti rodičů nebo zletilého žáka, rodiče podepisují informovaný souhlas se vzděláváním jejich 

dítěte v běžné třídě 

- naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně 
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8.2   Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování 

speciálních vzdělávacích potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními. 

 

 

Plán pedagogické podpory  - PLPP 

 

 Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce.  

 Z důvodu  potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu vytváří škola žákovi PLPP, který má písemnou podobu. 

 Před  zpracováním PLPP budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími  s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly 
osvojení znalostí a dovedností apod., rozhovory s rodiči i žákem samotným.  

 Za vytvoření plánu PLPP je zodpovědný třídní učitel. PLPP vytváří s metodickou podporou výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se podílejí i 
vyučující jiných předmětů.  

 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se 
na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

 Poskytování podpůrných opatření prvního stupně třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby 
třídní učitel za metodické podpory výchovného poradce PLPP průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 
Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě PLPP výchovný poradce vyhodnotí, zda 
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému 
zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 Výchovný poradce po podpisu PLPP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP pracovníkům, kteří je zaznamenají do školní matriky. 
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Individuální vzdělávací plán – IVP 
 

 V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka 
návštěvu školského poradenského zařízení. 

 Škola bezodkladně předá PLPP školskému poradenskému zařízení. 

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího plánu, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání 
podle individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 

 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří 
třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný 
poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. 

 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem, ostatní zúčastnění IVP podepíší. 

 Zákonný zástupce stvrdí podpisem informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte v běžné třídě 

 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného 
předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka.  

 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 Stejný postup platí, i pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy 

 Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP pracovníkům, kteří je zaznamenají do školní matriky. 

 
 
Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

 

Na úrovni IVP dle doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření upravíme očekávané výstupy stanovené ŠVP(minimální doporučená úroveň), 

případně upravíme vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků. 
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8.3  Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

 

Jako podpůrná opatření pro žáky se SVP jsou v naší škole využívána podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory zejména: 

 

Metody výuky (pedagogické postupy) 
 

 Podpora poznávacích procesů žáka (osvojování učiva, rozvoj myšlení, pozornosti, paměti). 

 Rozvíjení a podpora osobních specifických učebních stylů žáka. 

 Respektování míry nadání žáka a jeho specifika. 

 Orientace na rozvíjení informačně receptivních metod zaměřených na rozvoj vnímání, na práci s textem a obrazem. 

  Orientace na reproduktivní metody upevňující zapamatování, které vedou k osvojování vědomostí a dovedností pomocí opakování a 
procvičování.  

 Ř ešení typových úloh a problémů. 

 Motivace žáka. 

 Upevňování pracovních návyků. 

 Individualizace výuky (zohledňování individuálních potřeb žáka, respektování pracovních specifik žáka, stylů učení, doplňující výklad nebo 
procvičování, princip multisenzorického přístupu, nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch, opakované vracení se ke klíčovým 
pojmům a dovednostem aj.). 

 Častější kontrola a poskytování zpětné vazby. 

 Respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů. 

 Zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má žák k jejich plnění. 

 Ve vyučovací hodině se věnuje větší pozornost formám a metodám výuky, struktuře vyučovací hodiny, přiměřenosti vyučování, logické 
organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, motivaci k učení a opakování základních principů učiva, které směřuje ke zvyšování 
koncentrace pozornosti žáka a ke zlepšení jeho motivace. 

 Zohledňování sociálního statusu a vztahových sítí žáka a prostředí, ze kterých žák přichází do školy. 

 Pomoc při překonávání nepřipravenosti na školu a z toho plynoucí selhávání ve školních dovednostech. 
 Intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka. 
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Úprava obsahu vzdělávání 
 

 Úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá 
alternativním způsobem. 

 Úprava obsahu vzdělávání žáka v závislosti na struktuře a charakteru jeho speciálních vzdělávacích potřeb a na základě doporučení školských 
poradenských zařízení.  

 Posílení vzdělávání žáka v oblastech, kde nedosahuje uspokojivých výsledků.  

 U žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek je třeba podpora rozvoje školních dovedností 
na počátku vzdělávání žáka, posílení přípravy na školní práci, posílení výuky českého jazyka nebo výuky českého jazyka jako jazyka cizího. 

 V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP  
využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 
9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným 
opatřením.  

 Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů se zařazením rozšiřujícího učiva (problémové úlohy, práce 

s počítačovými programy, encyklopediemi, obohacování slovní zásoby, …); mohou docházet na některé hodiny do vyšších ročníků nebo mohou 

být po přezkoušení přeřazeni do vyšších ročníků. 

 
 

Organizace výuky 
 

 Nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během výuky). 

 Změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a se zřetelem k charakteru výuky a potřebám žáků. 

 Diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka. 

 Zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě). 

 Nabídka volnočasových aktivit (ve škole) a podpora rozvoje zájmů žáka. 

 Organizační podpora mimoškolního vzdělávání, včetně odborných exkurzí a stáží. 

 Podpora sociokulturní adaptace v zapojení do třídního kolektivu u žáků. 

 Střídání forem a činností během výuky 

 V případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 
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 Vytváření individuálních rozvrhů žáků s IVP (zkrácené vyučování na základě lékařského doporučení, docházení na výuku do jiných tříd, nahrazení 
časové dotace pro výuku druhého cizího jazyka jiným vyučovacím předmětem apod.) 
 
 
- 

Hodnocení žáka 
 

 Využívání různých forem hodnocení žáka. 

 Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. neznalost vyučovacího jazyka). 

 Práce s kritérii hodnocení v závislosti na charakteru žákova problému, s důrazem na podporu rozvoje dovedností a vědomostí žáka. 

 Nastavená kritéria hodnocení umožňují žákovi dosahovat osobního pokroku. 

  Zohlednění akcelerovaného vývoje nadaných žáků v práci s učivem.  

  Podpora autonomního hodnocení (sebehodnocení).  

 Zohlednění sociálního kontextu hodnocení, hodnocení směřuje nejen k vyhodnocení úspěšnosti žákova učení, ale také k posílení jeho motivace pro 

vzdělávání. 

 Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována 
hodnoticí kritéria. 

 Formativní hodnocení směřuje k zpětnovazební podpoře efektivního učení žáka a je pro něj informativní a korektivní. 

 Celkové hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělání. 
 
 
Materiální zabezpečení 
 
Škola má k dispozici: 
 

 Běžné učebnice a učební pomůcky 

 Speciální učebnice, speciální pomůcky v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka (výukové materiály, logické a strategické hry, 
relaxační a kompenzační pomůcky, speciální potřeby pro děti s tělesným postižením - relaxační míče, speciální sedáky apod., vizuální pomůcky, 
pracovní listy a počítačové programy pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Duplicitní učebnice a učební pomůcky pro žáky, kteří je nemohou přenášet  

 Relaxační prostory (tělocvična, herna, čítárna, odpočinková zákoutí,…) 
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 Odbornou literaturu pro vzdělávání pedagogických pracovníků 

 V případě potřeby je škola schopna zajistit další potřebné pomůcky a materiály. 
 

 
Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání 
 
Při práci se žáky se SVP je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonného zástupce a ŠPZ. 
Poradenskou podporu těmto žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům zajišťuje školní poradenské pracoviště. 
 
 
Školní poradenské pracoviště naší školy tvoří: 
 

- jeden výchovný poradce – koordinuje a zajišťuje poradenskou pomoc žákům i rodičům v oblasti volby povolání, rovněž se zabývá oblastí 

specifických poruch učení a chování 

- školní metodik prevence - tvorba, koordinace a realizace minimálního preventivního programu, poskytuje poradenskou pomoc i rodičům žáků a 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikovým chováním 

- speciální pedagog – plně aprobovaný učitel, poskytuje odborné rady a informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- odborně proškolení pedagogové – logopedičtí asistenti, učitelé vyškolení pro reedukaci specifických poruch učení 

- třídní učitelé 

- asistenti učitele na základě doporučení ŠPZ pro práci s integrovanými žáky 

 
Škola úzce spolupracuje (se souhlasem zákonných zástupců) s: 
 

 odborníky – PPP, SPC, kteří poruchy diagnostikují, poskytují konzultace 

 středisky výchovné péče 

 odbornými lékaři a psychology žáků 

 úřadem práce (poradenství v oblasti vzdělávání) 

 



340 

 

V plánu personálního rozvoje je začleněno vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
včetně žáků mimořádně nadaných. 
 
 
Zásady práce se žáky se SVP 

 
- seznámení všech pedagogů s daným postižením žáka  

- respektování zvláštností a možností žáka 

- vysvětlení způsobu hodnocení a možnosti úlev 

- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné atmosféry ve třídě 

- možnost kompenzace jinými činnostmi, v kterých dítě může být úspěšné 

- kladení reálných cílů 

- nutnost spolupráce s rodiči 

- dodržení častých přestávek, střídání pracovního tempa 

- využívání speciálně pedagogických postupů, alternativních metody a forem výuky  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- využívání metod a forem práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

- reedukace specifických poruch učení v běžné výuce a v hodinách určených pro nápravu  

- individuální práce s nadanými žáky - strategické hry, problémové úlohy 

- nabídka zapojení žáků do školou nabízených kroužků 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka 
 

 Rozhovor se zákonným zástupcem žáka. 

 Pravidelná komunikace se zákonným zástupcem žáka 

 Poskytování metodické a konzultační podpory zákonnému zástupci žáka. 

 Konzultace školy a zákonných zástupců o postupech vzdělávání s cílem spolupráce na řešení problému žáka. 
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9. Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  
 
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 
tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 
dovednostech. 
 
 
9.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 
V našem školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci jsme vytvořili podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho 
individuální možnosti. 
 
Výuka žáků bude probíhat takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve 
škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.  
 
Pro podporu nadání a mimořádného nadání žáků využíváme podpůrných opatření podle jejich individuálních vzdělávacích potřeb v rozsahu prvního až 
čtvrtého stupně podpory.  
 
Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků věnujeme pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, školním metodikem prevence, 
speciálním pedagogem – plně aprobovaný učitel, který poskytuje odborné rady a informace. Odborní pracovníci SPC, PPP – pravidelně poskytují 
konzultace a provádí diagnostiku.  
 
9.2  Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole 
 
Při vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu nejlepšího zájmu žáka. 
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Forma vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
 Pro podporu nadání a mimořádného nadání využití podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory 

 Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení na návrh učitele nebo rodičů. Pro tyto žáky může být vypracován 

individuální vzdělávací plán, který vychází ze ŠVP a závěrů vyšetření. 

 Mimořádně nadaní žáci mají upraven způsob výuky tak, aby byli dostatečně motivováni k rozšiřování základního učiva do hloubky především 

v těch předmětech, které reprezentují nadání dítěte. 

 
 
 
 
Pravidla a průběh tvorby plánu pedagogické podpory (PLPP) nadaného a mimořádně nadaného žáka  
 

 Při zjištění nadání a mimořádného nadání žáka informuje vyučující daného předmětu třídního učitele a výchovného poradce.  

 Učitel daného předmětu je zodpovědný za vytvoření plánu pedagogické podpory žáka. Plán pedagogické podpory vytváří s metodickou podporou 
výchovného poradce. Na tvorbě PLPP se účastní i vyučující dalších předmětů, kde se projevuje nadání žáka.  

 S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se 
na provádění tohoto plánu. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.  

 Poskytování podpory učitel daného předmětu ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel za 
metodické podpory výchovného poradce plán pedagogické podpory průběžně aktualizuje v souladu s potřebami žáka. Nejpozději po 3 měsících 
od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory výchovný poradce vyhodnotí, zda 
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, výchovný poradce doporučí zákonnému 
zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  
 
 
Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP) mimořádně nadaného žáka 
 

 V případě, že opatření vyplývající z Plánu pedagogické podpory žáka nejsou dostačující, výchovný poradce doporučí zákonnému zástupci žáka 
návštěvu školského poradenského zařízení. 

 Pokud školské poradenské zařízení doporučí vzdělávání žáka dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá žádost o 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 



343 

 

 IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu. 

 Za tvorbu IVP, spolupráci se školským poradenským zařízením a spolupráci se zákonnými zástupci je odpovědný výchovný poradce. IVP vytváří 
třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími dotčených předmětů, podklady kontroluje a konzultuje se školským poradenským zařízením výchovný 
poradce. IVP vzniká bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení doporučení. 

 S IVP jsou seznámeni všichni vyučující, žák a zákonný zástupce žáka. 

 Zákonný zástupce stvrdí seznámení s IVP podpisem, ostatní zúčastnění IVP podepíší. 

 Zákonný zástupce stvrdí podpisem informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte v běžné třídě. 

 Poskytování podpůrných opatření třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby učitel daného 
předmětu za metodické podpory výchovného poradce individuální vzdělávací plán průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka.  

 Školské poradenské zařízení 1x ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu. 

 Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka.  

 Stejný postup platí, pokud zákonný zástupce žáka vyhledal pomoc školského poradenského zařízení i bez vyzvání školy. 

 IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok 

 Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP pracovníkům, kteří je zaznamenají do školní matriky. 

 
 

 
Postup školy při přeřazení žáka do vyššího ročníku 
 

 Zákonný zástupce žáka požádá o přeřazení do vyššího ročníku 

 Ředitel školy jmenuje komisi pro přeřazení žáka do vyššího ročníku. 

 Ředitel školy stanoví termín konání zkoušky v dohodě se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem 

 Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení zkoušky. 

 Žák vykoná zkoušku před komisí. 

 Komise určí hlasováním výsledek zkoušky. 

 Škola pořizuje protokol o zkoušce, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 

 Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

 V následujících vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval. 
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Specifikace provádění podpůrných opatření  
 
Metody výuky (pedagogické postupy) 
 

 obohatíme dílčí výstupy školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů a oblastí školního vzdělávacího programu 
pro nadané a mimořádně nadané žáky 

 využijeme individuální a skupinové projektové práce, stáže na odborných pracovištích na podporu rozvoje vědomost í a dovedností, včetně 
praktických dovedností nadaných žáků 

 nabídneme pestrou a podnětnou výuku, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka nestandardních problémových 
úloh) 

 respektujeme pracovní tempo a zájmy žáka 

 podpoříme hledání dalších možných postupů řešení problémů 

 naše snaha je napomáhat osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným 
spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším 

 při vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků naše škola naváže spolupráci s Menzou ČR   

 Pedagogové naší školy se vzdělávají v této problematice v rámci jejich DVPP 

 
 
Úprava obsahu vzdělávání 
 

 obohacování učiva {dílčích výstupů) nad rámec školního vzdělávacího programu podle charakteru nadání žáka 

 prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace 

 zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni), problémových úloh, práce s počítačovými programy, encyklopediemi  

 příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol 
 
Organizace výuky 
 

 je možný předčasný nástup dítěte ke školní docházce 

 vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech 
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 účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole 

 nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit 

 vnitřní diferenciace žáka v některých předmětech, např. cizí jazyk, volitelné předměty 

 individuální práce s nadanými žáky – činnosti a hry pro rozvoj nadání 

 přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky před komisí 

 žáci se účastní olympiád, soutěží nejen školních, ale i regionálních nebo krajských, celostátních 

 žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní uměleckou školou či sportovními oddíly 
 

 
 

 
 

10. Hodnocení žáků  
 

10.1.  Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků 
 
10.1.1.  Právní vymezení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici.  
Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném 
místě ve škole podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli informováni o jeho 
vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.  
Tato pravidla jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky školy. O případech, které zde nejsou uvedeny, rozhoduje v rámci platných právních 
norem a v rámci své pravomoci ředitel školy. 

 

10.1.2.  Cíle základního vzdělávání 
 
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se 

učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní 
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prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, učili se poznávat své schopnosti a reálné možnosti a 
uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

 
Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: 
 
a. rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, 
b. získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 
c. pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální 

soudržnost, 
d. pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, 
e. utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jedince, 
f. poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako 

základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, 
g. získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně 

zdraví, 

 
10.1.3.  Zásady vzdělávání 

 
Vzdělávání je založeno na zásadách 
 

a. rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z 
důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo 
jiného postavení občana, 

b. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 
c. vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, 
d. bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které 

zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 
e. svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 
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f. zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních 
pedagogických přístupů a metod 

g. hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, 
h. možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. 

 

10.2.  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 
 

10.2.1.  Zásady a pravidla pro hodnocení a klasifikaci 
 
 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 
 

a. jednoznačné, 
b. srozumitelné, 
c. srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 
d. věcné, 
e. všestranné. 
 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 

 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným 
způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke 
střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o 
žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. 

 Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na 
žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, 
vyloučení žáka, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či 
uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo 
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školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení 
stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení 
povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně 
vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
tímto zákonem. 

 O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději 
však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 
právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí 
právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 Při určování prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a výsledky, které žák dosáhl za celé 
klasifikační období. 

 Při hodnocení a klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen „učitel“) přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. 

 Hodnocení je orientováno pozitivně, aby bylo pro žáka motivující. Zaznamenává se individuální pokrok žáka (nesrovnávají se jednotliví žáci mezi 
sebou, nerozdělují se na úspěšné a neúspěšné). 

 Učitel přihlíží při hodnocení k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků a jejich momentálním indispozicím. Hodnocení žáka vychází vždy 
z celkového poznání jeho schopností, dovedností a kompetencí. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu či chování žáka informuje učitel zákonné zástupce bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
Případy většího zaostávání žáka v učení se projednají v pedagogické radě. 

 Hodnotí se i z učiva, které žák zameškal a byl povinen do stanoveného termínu si doplnit. 

 Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má 
postupovat dále. 

 Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. 

 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 
(např. zdravotní stav, situace v rodině,..) 

 Hodnocení má žáky motivovat, mělo by vést k pozitivnímu vyjádření. 

 Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, ale zhodnotit úroveň vědomostí žáka. 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů, aktivity a 
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemných, ústních, grafických, praktických, pohybových, apod.), kontrolními písemnými 
pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko -  
psychologické poradny. 
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 Pro celkové hodnocení používáme na prvním stupni známku. Po dohodě s rodiči je možno hodnotit slovně. Na druhém stupni jsou žáci 
hodnoceni známkou. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka.  

 Žák musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Učitelé získávají známky 
v průběhu celého klasifikačního období. 

 Při opakované krátkodobé absenci (1-3 dny) v daném předmětu, která přesáhne 30%, může učitel trvat na přezkoušení učiva za dané pololetí.  

 Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. 

 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 35 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o 
tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 Zkoušení žáků učitel provádí zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkoušení po vyučování nebo o přestávce v kabinetech. 
Výjimka je možná pouze při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě z PPP. 

 Žáci se dovídají výsledky každé klasifikace, zdůvodnění, klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Výsledky ústních zkoušení 
učitel oznamuje žákovi ihned, výsledky písemných prací, zkoušek a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů, s výjimkou 
slohových prací.  

 Všechny známky, které učitel bere v úvahu při celkové klasifikaci, sděluje zákonným zástupcům zápisem do žákovské knížky nebo její elektronické 
podoby. V případě, že žák „chronicky“ zapomíná žákovskou knížku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování, či jiných sdělení, třídní 
učitel nebo příslušný vyučující tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci. 

 Žákům nejsou zadávány klasické čtvrtletní písemné práce. Hodinové prověrky jsou zadávány po probrání daného tematického celku. Opravené 
písemné a grafické práce jsou archivovány jeden rok. Písemné práce delší než 35 minut jsou žákům oznamovány s dostatečným předstihem. 

 Skupinová práce není klasifikována, známkován je pouze individuální výkon. 

 Učitel si vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné, apod.).  

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňská léčba, dočasné 
umístění v ústavu, apod.) vyučující přihlíží k hodnocení žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn.  

 Třídní učitel informuje zákonné zástupce o prospěchu a chování žáka na pravidelných třídních schůzkách, učitelé ostatních předmětů při 
individuálním pohovoru. Rodiče, kteří se nemohou dostavit v termínu určeném školou, mohou požádat o individuální konzultace. Údaje o 
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům, nikoli veřejně. 

 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:  
- neklasifikují žáka ihned po jeho návratu do školy po nepřítomnosti delší než týden (např. nemoc), nikoli však soukromé ozdravné pobyty, 

žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve 
vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě 
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není   přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až 
po dostatečném procvičení učiva.          

- před prověřováním znalostí mají žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva  
- třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah 

ke způsobu hodnocení a klasifikace a způsobu získávání podkladů. 

 Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. 

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší 
učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na 
klasifikaci v náhradním termínu apod.      

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během   které se 
klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v případě žáků 
s odloženou klasifikací nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem 
žákům a na požádání ve škole také rodičům. 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí 
bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. 

 Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo 
výchovného poradce) na pedagogické radě.     

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, 
pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního 
stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 
opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí 
bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 
ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů22a), plní povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních 
školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu 
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určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 
výsledků vzdělávání žáka druhou školou.   

 Žák naší školy, který plní povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR, je povinen se ve stanovených intervalech 
nechat přezkoušet na ZŠ Poličná. 

 
10.2.2.  Získávání podkladů a kritéria pro hodnocení a klasifikaci 

 
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a 

připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou 
výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

 Tematické a laboratorní písemné práce si zakládá vyučující po dobu jednoho roku. 

 Zákonní zástupci žáka si mohou na požádání nechat příslušné práce předložit. 
 

10.2.3.  Kritéria pro hodnocení žáků 
 

Při klasifikaci učitel sleduje zejména: 

 Zvládnutí očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka. 

 Samostatnost, smysluplnost, úroveň komunikačních dovedností, schopnost řešit problémové situace tvůrčím způsobem. 

 Změny v chování, postojích a dovednostech. 

 Míru zodpovědnosti a toleranci, kterou žák pociťuje. 

 Aktivitu v přístupu k činnostem a zájem o ně. 

 Přesnost, výstižnost a odbornou jazykovou správnost ústního a písemného projevu. 

 Spolupráci. 

 
Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 
 

 Písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení,… 

 Ústní zkoušení, mluvený projev. 

 Zpracování referátů a prací k danému tématu. 

 Úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly. 
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 Modelové a problémové úkoly, kvizy, křížovky, rébusy,… 

 Laboratorní práce, výroba modelů, pomůcek,… 

 Skupinové a projektové práce. 

 Soustavné diagnostické pozorování žáka, jeho připravenost na vyučování 

 Týdenní školy v přírodě. 

 Vědomostní testy Cermat, Scio, (pro žáky 2. stupně). 

 Sebehodnocení. 

 Práce s chybou. 
 

Podklady pro hodnocení jsou získány takovou formou, která odpovídá věku a individuálním zvláštnostem dítěte. 

 
 
 
 
Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: 
 
      Český jazyk: 
 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně 50% z celkového 
počtu hodnocení znalostí (ústní i písemný projev). 

 
Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou využívány tyto formy: 
 

1. Testy – věcná a pravopisná správnost 
2. Diktáty – pravopisná správnost 
3. Desetiminutovky – věcná a pravopisná správnost 
4. Kontrolní slohové práce – dodržení slohového postupu, úroveň vyjadřování (včetně pravopisné správnosti), členění textu, úprava 
5. Slohové práce – dodržení slohového postupu, úroveň vyjadřování (včetně pravopisné správnosti), členění textu 
6. Recitace básně – úroveň přednesu, znalost textu 
7. Čtenářský deník – zápisky ze zadaných knih, které odpovídají předem stanoveným kritériím 
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8. Referáty – úroveň vyjadřování (spisovnost, souvislý projev bez opory v textu), věcnost 
9. Mluvnická cvičení – úroveň vyjadřování (spisovnost, souvislý projev bez opory v textu), věcnost 
10. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 
11. Práce v hodině – plnění zadaných úkolů, aktivní zapojení do výuky 
12. Vedení sešitu – úprava, čitelnost, čistota 
 
 

Cizí jazyk: 
 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně 50% z celkového 
počtu hodnocení znalostí (ústní i písemný projev), minimálně však dvě známky za jedno pololetí. 

 

Podklady pro hodnocení: 
 

1. Ústní zkoušení – výstižnost a odborná jazyková správnost ústního projevu 
2. Písemné zkoušení a testy – přesnost, správnost 
3. Grafický a estetický projev (hodnocení sešitů, pracovních sešitů, slovníčků a zadaných projektů) 
4. Čtení a poslech s porozuměním textu 
5. Aktivita v přístupu k předmětu a zájem o něj 
6. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 
 

Při klasifikaci učitel sleduje zejména ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů a pojmů a schopnost uplatňovat osvojené 
poznatky a dovednosti při komunikaci v cizím jazyce. 
 
    Dějepis:  
 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 3 hodnocení. 
 

Podklady pro hodnocení: 
 

1. Ústní zkoušení – hloubka porozumění, vlastní interpretace, argumentace, užití znalostí a dovedností 
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2. Písemné zkoušení – rozsah znalostí a dovedností, úplnost, přesnost, trvalost 
a) větší souhrnné testy 
b) menší písemné práce - jednotlivá témata 

3. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky 
4. Referáty (aktuality) hodnotí se podle těchto kritérií: 

a) výběr informací  
b) přiměřený rozsah 
c) zdroje informací 
d) kvalita přednesu, prezentace 
f) grafická stránka - písemná podoba, použití PC 

5. Aktivita – při vyučování  
6. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost 
7. Vedení sešitů – poznámky, úprava a věcná správnost 

 
Přírodopis, Zeměpis, Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda: 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 2 hodnocení. 
Podklady pro hodnocení: 
 

1. Ústní zkoušení – toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. „před tabulí“, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák 
vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. Měl by prokázat schopnost souvisle mluvit na dané téma. 

2. Písemné zkoušení 
a. větší souhrnné testy 
b. menší testy po probrání tematického celku 
c. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce s textem, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, 

pátrání apod. 
3. Laboratorní práce – hodnotí se aktivita, preciznost, samostatné řešení problému a schopnost spolupráce v týmu, úprava a způsob zpracování 

protokolu. 
4. Referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a. výběr informací, referát má obohatit (ale nepřehltit málo zajímavými detaily), nelze jen opakovat už známé z výuky 
b. přiměřený rozsah – maximálně 5 až 10 min. 
c. uvést zdroje informací 
d. kvalita přednesu, prezentace – co nejvíce vlastními slovy, zaujmout 
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e. kvalita písemného zpracování (pokud možno PC), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 
5. Aktivita – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované (tzv. referáty, informace z médií, 

výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 
6. Orientační zkoušení – ústní opakování probraného učiva v lavicích v úvodu hodiny na malé jedničky. Po získání třech malých jedniček dostává 

jednu velkou známku do žákovské knížky 
7. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost 
8. Vedení sešitů – poznámky, úprava, připravenost pomůcek 
 
Výchova k občanství a Výchova ke zdraví: 
 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období jsou nutná minimálně 2 hodnocení. 
 

Podklady pro hodnocení: 
 

1. Referáty, zprávy – úroveň vyjadřování (souvislý projev bez opory v textu), věcnost 
2. Testy – věcná správnost 
3. Domácí úkoly – odevzdání úkolů ve stanoveném termínu, věcná správnost 
4. Práce v hodině – plnění zadaných úkolů, aktivní zapojení do výuky 
5. Vedení sešitu – doplněné zápisy za celý školní rok, úprava 
 
 
 
Matematika: 
 

Učitel může provést celkové hodnocení žáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, že získal u žáka minimálně 50% z celkového 
počtu hodnocení znalostí (ústní i písemný projev). 

 
Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou využívány tyto formy: 
 

1. Ústní zkoušení – samostatná práce u tabule, především řešení příkladů a úloh s vysvětlením, je možná pomoc učitele 
2. Písemné práce - menší testy po probrání tematického celku 
3. Tematické práce – zvládnutí základního učiva po probrání tematického celku 
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4. Samostatná práce - přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou řešení příkladů a úloh, získávání a třídění informací, samostatné poznámky, 
řešení problémových úloh 

5. Skupinová práce – hodnotí se schopnost a ochota spolupracovat, spolehlivost při plnění úkolů 
6. Práce v hodině – aktivita, spolupráce, individuální pokrok 
7. Úprava sešitů, připravenost pomůcek  

 
Fyzika a Chemie: 
 

Pro klasifikaci na konci klasifikačního období je nutné 40% z celkového počtu hodnocení (minimálně 2). 
 

Podklady pro hodnocení: 
 

1. Ústní zkoušení – toto pracovní označení neznamená jen odříkávání textu tzv. „před tabulí“, ale patří sem zásadnější ústní projevy, kdy žák 
vypráví, popisuje, vysvětluje, oznamuje své řešení problému, argumentuje apod. Měl by prokázat schopnost souvisle mluvit na dané téma. 
Součástí ústního zkoušení může být také předvedení a popis jednoduchého pokusu nebo experimentu. 

2. Písemné zkoušení - menší testy po probrání tematického celku 
3. Samostatná práce – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou práce s textem, získávání a třídění informací, pokusy, experimenty, 

samostatné poznámky, pátrání apod.  
4. Laboratorní práce – hodnotí se aktivita, preciznost, samostatné řešení problému a schopnost spolupráce v týmu, úprava a způsob zpracování 

protokolu. 
5. Referáty – hodnotí se podle těchto kritérií: 

a. výběr informací, referát má obohatit (ale nepřehltit málo zajímavými detaily), nelze jen opakovat už známé z výuky 
b. přiměřený rozsah – max. 5 – 10 min. 
c. uvést zdroje informací 
d. kvalita přednesu, prezentace – co nejvíce vlastními slovy, zaujmout 
e. kvalita písemného zpracování (pokud možno PC), písemné může být rozsáhlejší než výběr ústně sděleného 

6. Aktivita – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i čerpané mimo školu a ve škole prezentované (tzv. referáty, informace z médií, 
výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích, žákovské odborné činnosti aj. 

7. Spolupráce – ochota a schopnost pracovat v týmu především při práci na jednoduchých pokusech a praktických činností, spolehlivost plnění 
zadaných úkolů, samostatnost. 

8. Výpočty a domácí úkoly 
9. Úprava sešitů, připravenost pomůcek  
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Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření: 
 
      Praktické činnosti: 
 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením těchto kritérií: 
 

Při klasifikaci učitel sleduje: 
 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 
 aktivitu, samostatnost a tvořivost v praktických činnostech 
 kvalitu výsledků činností 
 organizaci vlastní práce, udržování pořádku na pracovišti 
 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
 hospodárné využívání surovin, materiálu a energie 
 

Kritéria hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření: 
 
Tělesná výchova: 
 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením těchto kritérií: 
 

1. Účast v TV  
 minimálně 70% aktivní účasti v hodinách TV 
 žák je připraven ve cvičebním úboru k zahájení cvičení 
 vykonává činnosti dle pokynů vyučujícího 
 dodržuje bezpečnostní zásady při cvičení 
2. Motorické testy  
 sportovní hry – činnost žáka při hře (min. ve dvou odlišných hrách) 
 atletika – měření a hodnocení výkonu (zlepšení)  
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 gymnastika – vybrané dovednosti 
3. Znalosti z teorie tělesné výchovy  
 pravidla 
 sportovní chování, chování fair play 
 přehled o významných sportovních událostech 
4. Účast a organizace na sportovních soutěžích  
 
Výtvarná výchova: 
 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením těchto kritérií: 
 aktivní přístup k činnosti 
 tvůrčí přístup - nápaditost, představivost 
 samostatná tvořivá práce 
 postoj k práci, snaha dosáhnout cíle 
 materiální příprava 

 
 
 

Hudební výchova: 
 

Výsledná známka o pololetí nebo na konci školního roku bude stanovena hodnocením těchto kritérií: 
 

 aktivní přístup k činnosti 
 zpěv 
 znalost textů písní 
 vedení sešitu, zpěvníčku 
 rytmická cvičení 
 používání not, délka 
 hra na flétničku 
 poslech, vyjádření pocitů 
 referáty, ukázky 
 testy 
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Tyto oblasti tvoří souhrnný celek, který je hodnocen a na konci pololetí klasifikován příslušnou známkou na vysvědčení. Rozmanitost podkladů umožňuje 
respektovat individuální rozdíly a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou i z objektivních důvodů jejich slabinou. Konkrétní modifikace 
systému v jednotlivých ročnících je v pravomoci vyučujícího. 
Nesplní-li žák v daném předmětu požadovaná hodnotící kritéria, může mu být uložena doplňková klasifikační zkouška z učiva daného období. 

 
10.2.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 
 
a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 
 
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon. 
 
Při klasifikaci žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 
 

Stupeň 1 (výborný) 
 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
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úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný 
projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální 
a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev 
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání 
požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V 
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu 
má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a 
má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických 
činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se 
projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 
velké těžkosti. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální 
a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i 
výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
Nedovede samostatně studovat. 
 
 

 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika. 

 
Stupeň 1 (výborný) 
 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá 
postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá 
suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se 
překážky. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. 
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Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 
učitele. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky 
při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce 
mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v 
malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě 
laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti 
jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce 
potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 
využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných 
nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané 
teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci 
ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá 
hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští 
závažných nedostatků. 



363 

 

 

 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu 
stavu. 

 
Stupeň 1 (výborný) 
 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v 
individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 
vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a 
kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a 

tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev 
je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá 
dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
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Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a 
dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 
osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
a) prospěl (a) s vyznamenáním, 
b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (a). 
 
Žák je hodnocen stupněm 
 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší 
než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 
 
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 
 
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 
 
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního 
pololetí. 
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Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, 
která ovlivňuje jejich výkon. 
 
 

 
10.2.5.  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Snaží se sami popsat, co se jim daří, co jim ještě nejde a jak budou pokračovat dál. Cílem 
je shoda sebehodnocení žáka a s hodnocením učitele, aby bylo motivací pro další období. 
 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 

 Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení 
žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  
    - co se mu daří 
    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
    - jak bude pokračovat dál 

 Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a 
více aktivizovat žáka.  

 Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
- zodpovědnost 
- motivace k učení 
- sebedůvěra             
- vztahy v třídním kolektivu. 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
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10.2.6.  Výchovná opatření 
 

 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické 
radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin i za mimořádně úspěšnou práci. 

 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání 
s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 
 
Pochvala či ocenění může být zaznamenáno formou: 
 

 zápisu do žákovské knížky 

 pochvalného listu 

 pochvaly na vysvědčení 

 udělením věcné odměny 
 

Při porušování povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti a časnosti tohoto porušení žákovi uložit: 
 
a) napomenutí třídního učitele např. 
 

 za zapomínání školních pomůcek a žákovské knížky 

 za nevhodné a vulgární vyjadřování 

 za vyrušování ve vyučování (považuje se také žvýkání, používání mobilních telefonů, svévolné porušování zasedacího pořádku, obtěžování 
spolužáků apod.) 

 za zatajení žákovské knížky 

 za opakovanou ztrátu žákovské knížky 

 za neomluvené pozdní příchody do vyučovacích hodin – neomluvené minuty se sčítají 

 za nepřezouvání se 
 

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí. 
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b) důtku třídního učitele např. 
 

 za opakované zapomínání školních pomůcek a žákovské knížky 
 za opakované úmyslné zatajování žákovské knížky 
 za zesměšňování spolužáka, hrubé výrazy vůči spolužákům 
 za úmyslné a opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin 
 za svévolné opuštění školy v době vyučování, včetně přestávek 
 za 1 neomluvenou hodinu, neomluvené minuty za pozdní příchody se sčítají (45 minut = 1 hodina) 
 za úmyslné a opakované nepřezouvání se 
 

Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy. 
       
c) důtku ředitele školy např. 
 

 za opakované hrubé chování ke spolužákovi 
 za spoluúčast na šikaně a zatajování skutečností v případě šikany 
 za lhaní nebo úmyslné zatajování důležitých skutečností 
 za 2 neomluvené hodiny 
 za kouření ve škole, v areálu školy, při školních akcích, popř. během mimoškolních aktivit pořádaných školou 
 za krádež 
 za záměrné poškození vybavení školy 
 

Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 
 
Další možná porušení povinností a pravidel školního řádu jsou řešena individuálně a podle závažnosti jsou udělena příslušná kárná opatření. 
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 
zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. V jednom klasifikačním období (pololetí) lze uložit každé opatření 
k posílení kázně jen jednou. Do dalšího klasifikačního období se platnost opatření k posílení kázně nepřenáší. Pokud se jedná o závažný přestupek proti 
ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských opatření. 
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10.2.7.  Stupně klasifikace chování 
 

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 
 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 
 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé. 
 
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po 

projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. 
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního 
období).     

 
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       
 
Stupeň 1 (velmi dobré)  
 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.          
 
Stupeň 2 (uspokojivé)  
 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 
školního řádu;   nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje, nebo jiných osob.      
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Stupeň 3 (neuspokojivé)  
 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že 
je jimi vážně ohrožena výchova, nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.       
 

2. Při hodnocení chování žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení  číslice, na druhém stupni se použije slovní označení 
stupně hodnocení podle odstavců 1. 
 

3. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i 
hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 

a. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. 
b. Základním kritériem pro hodnocení a klasifikaci chování žáků je dodržování pravidel školního řádu. Tato pravidla se vztahují na chování v areálu 

školy a na chování na všech akcích pořádaných školou mimo školní areál. 
c. Při hodnocení chování se přihlíží k věku a rozumové vyspělosti žáka. 
d. Nehodnotí se chování žáka mimo školu. Poruší-li žák mimo vyučování zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování, zaujmou 

učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k výraznějšímu pedagogickému působení na žáka, případně na kolektiv 
třídy. 

e. Výchovná opatření za neomluvené hodiny se řídí metodickým pokynem. 
f. Závažná porušení školního řádu řeší výchovná komise školy za účasti rodičů, popřípadě dalších předvolaných odborníků. 

 

10.3. Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, 
autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy 
vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně 
kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a 
účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 
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2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky 

vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. 
5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž 

nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 
vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                                                                                                 

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu 
chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.       

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a 
nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto 

jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není 

zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem; na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení; při 
hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vyučující povinen dodržovat tyto zásady: 
a. Sestavit na začátku každého školního roku pro každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami individuální plán, který bude obsahovat 

vymezení učiva, které může podle individuálních obtíží žák zvládnout. 
b. Maximálně uplatnit individuální přístup. 
c. Zvolené metody a formy práce konzultovat s pracovníky PPP, učitelem AND a výchovným poradcem. 
d. Dát důraz na pozitivní motivaci žáka. 
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10.4. Slovní hodnocení 
 

10.4.1. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 
 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické 
radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 
případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely 
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; 
obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního 
pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 
 
Ve slovním hodnocení žáků je třeba se vyjádřit k těmto základním oblastem:  

 úroveň ovládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem 
 úroveň myšlení žáka 
 úroveň vyjadřování žáka 
 úroveň dovedností a schopností aplikovat získané poznatky 
 úroveň zájmu o učení a přípravy žáka (příprava na vyučování, svědomitost v plnění školních povinností zájem, snaha, projevené úsilí …) 
 úroveň chování žáka 

Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování žáka. 
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10.4.2.  Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  
 

Prospěch 
 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 
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4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 
ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 
2 - uspokojivé 

 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného 
přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně 
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků 
proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 
Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouští dalších přestupků. 

 
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i 

hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
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10.4.3. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace 

 
a. Žák, který je slovně hodnocen z jednoho nebo více předmětů, a to bez kombinace slovního hodnocení a klasifikace, může mít na konci prvního 

nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl nebo neprospěl. 
b. Žák, u kterého je využita kombinace slovního hodnocení a klasifikace může mít na konci prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch 

s vyznamenáním, prospěl nebo neprospěl. 
c. Žák, který je na konci prvního nebo druhého pololetí hodnocen neprospěl, musí mít toto hodnocení zdůvodněno ve slovním hodnocení daného 

předmětu. 
 
10.5. Hodnocení nadaných žáků  
 

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou 
přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. 
Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 
hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci 
druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 
 
10.6. Komisionální a opravné zkoušky 

 
Organizaci komisionálního přezkoušení a opravné zkoušky řeší Školský zákon v § 52, § 53 a vyhláška v § 22. 
 
Komisionální zkoušky 
 
1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do konce 3 pracovních dnů ode 

dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 
přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel 
školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém 
se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

2. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel 
školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených § 
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30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce 
poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

3. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení 
         podle § 22. 
4. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 

jmenuje komisi krajský úřad. 
5. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a. Předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b. Zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c. Přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 
6. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení 

se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 
nové vysvědčení. 

7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí školní dokumentace školy. 
8. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není- li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu 

přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
10. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
 
Opravné zkoušky 
 
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše 

ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření konají opravné zkoušky. 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat 

pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
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3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi 
stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího 
ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné 
základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
6. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení jako v případě komisionální zkoušky. 
10.7. Závěrečná ustanovení 
 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Božena Fajtová 
2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice  ze dne 1.9.2016. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.  
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9. 2018 
5. Pedagogičtí zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 28.8.2018. 
6. Provozní zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni 3.9.2018. 
7. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3. – 5 .9. 2018,  seznámení bude zaznamenáno v třídních knihách.  
8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací na třídních schůzkách dne  16.10.2018, řád je pro ně zpřístupněn u ekonomky 

školy a na webových stránkách školy. 
9. Školní řád předložen školské radě 3.9.2018. 
 
 
 
 

12. Závěr 
 
 Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace je Plán práce školy 
zpracovaný k datu zahájení nového školního roku, který aktualizuje a upřesňuje text ŠVP ZV pro daný školní rok. 
 
Změny v ŠVP ZV lze provádět na základě autoevaluace a evaluace školy nebo na základě návrhů pedagogů školy nebo na školské rady po ukončení 
školního roku.
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Seznam zkratek 
Vyučovací předměty : 
Aj               Anglický jazyk                                                                   Vl                          Vlastivěda 
Ch                Chemie                                                                              Vko                        Výchova k občanství 
Čj                 Český jazyk                                                                        Vv                        Výtvarná výchova 
D                  Dějepis                                                                               Vkz                       Výchova ke zdraví 
F                   Fyzika                                                                                  Z                           Zeměpis 
Hv                Hudební výchova 
Inf                Informatika 
M                 Matematika 
Nj                 Německý jazyk 
Pč                 Pracovní činnosti 
Prv               Prvouka 
Př                 Přírodověda 
SzZ              Seminář ze zeměpisu 
Tv                Tělesná výchova 
 
 
Klíčové kompetence : 
 
EtV                 Etická výchova 
EV  Environmentální výchova 
MeV          Mediální výchova 
MuV              Multikulturní výchova 
OSV               Osobnostní a sociální výchova 
VDO              Výchova demokratického občana 
VMEGS         Výchova myšlení v evropských a globálních souvislostech 
             
Ostatní : 
 
ČR                Česká republika 
EU                 Evropská unie 
RVP ZV        Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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