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1 Identifikační údaje                                                                                                                  
1.1 Oficiální název vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

1.2 Předkladatel a zřizovatel 

Údaje o škole: 

Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 

Adresa: Sokolovská 254, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Ředitel: Mgr. Eva Hajzlerová 

Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Krejčík 

 

Kontakt:  

telefon: +420 326 772 321 

web: http://www.1zsmh.cz 

e-mail: skola@1zsmh.cz 

Kontaktní osoby: Mgr. Eva Hajzlerová; Dana Kubíčková 

 

Identifikační údaje školy: 

IČO: 70 98 90 10 

IZO: 102 338 001 

Zřizovatel školy: 

Název: Město Mnichovo Hradiště 
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Adresa: Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Kontakt: Město Mnichovo Hradiště 

telefon: +420 326 772 203 

e-mail: posta@mnhradiste.cz 

Odbor finanční a školský 

 

1.3 Platnost dokumentu 

Dokument je platný od 1. 9. 2020, čj. 264/20 

Tímto dnem zároveň končí platnost ŠVP "Učíme se pro život č. j. 503/17 ", který byl v platnosti od 1. 9. 2017. 

ŠVP byl projednán školskou radou dne 1. 9. 2020, pedagogickou radou dne 1. 9. 2020. 

 

 

 

 

..........................................                                    

  Mgr. Eva Hajzlerová                                                                        razítko školy 
   ředitelka školy 
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2 Charakteristika školy  
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po dvou či třech 
třídách v ročníku, na druhém stupni po dvou paralelních třídách v ročníku. Její umístění ve středu města dovoluje vcelku snadnou dostupnost pro děti ze všech částí 
města a dává možnost k dojíždění i mimo hradišťským žákům. Škola sdružuje následující zařízení: školu s kapacitou 640 žáků, školní družinu s kapacitou 226 žáků. 

2.2 Vybavení školy 

Prostorové vybavení školy začíná býti nedostačující -  odborné učebny a pracovny: hudební + výtvarná výchova, chemie + fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, 
matematika, český jazyk, 2 jazykové, rodinná výchova + vaření, keramická dílna, 1 pro výuku informatiky, školní dílna, školní pozemek. Škola také disponuje 
interaktivními tabulemi a dataprojektory, které jsou propojeny s počítači. Škola má čisté a světlé prostory, na jejichž výzdobě se podílejí žáci ve spolupráci s pedagogy. 
Škola má k dispozici sportovní halu BIOS (samostatná správní jednotka MěU) a kromě toho žáci využívají ke svým sportovním aktivitám i venkovní sportovní areál. 
Školní družina má pět oddělení. Škola je obklopena zahradou, na které jsou umístěny hrací prvky pro potřeby školní družiny a záhony pro výuku pěstitelských prací. 
Pro žáky je zřízena knihovna. V době přestávek žáci mohou využívat všechny prostory školy, mají k dispozici školní kiosek. Prostory školy slouží také k volnočasovým 
aktivitám žáků, kterým nabízíme širokou škálu zájmových kroužků. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) v souladu s normami. Všichni vyučující 
mají ve sborovně neomezený přístup ke dvěma PC, které jsou zapojené do sítě a mají volný přístup na internet, používají tiskárnu a kopírku. Materiální vybavení 
máme dostatečné, nové učební pomůcky se snažíme získávat v rámci omezených finančních prostředků po vzájemné dohodě a pečlivém zvažování priorit a možností 
našeho rozpočtu. 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor není plně stabilizován. Je tvořen ředitelkou školy, zástupcem ředitelky, učiteli a vychovatelkami školní družiny. Členové pedagogického sboru 
směřují k otevřené komunikaci se všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu – žáky, jejich zákonnými zástupci i širší veřejností. Důležité jsou i partnerské 
profesní vztahy mezi učiteli. Jednotliví pedagogové nepracují pouze sami za sebe v rámci „svého“ vyučovacího předmětu nebo své třídy. Na rozvoji žáků spolupracují 
v rámci metodických sdružení, předmětových komisích. Jádrem činnosti pedagogů školy je plánovité a systematické rozvíjení klíčových kompetencí žáků. K tomu 
využívají širokou škálu vzdělávacích strategií, metod a organizačních forem. K rozvoji komunikačních dovedností, týmové spolupráce a rozšiřování škály používaných 
vzdělávacích metod směřuje také další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je plánováno na základě vyhodnocování potřeb školy a profesního zájmu pedagogů. 
Všichni ovládají základní dovednosti práce s informačními technologiemi, mnozí se neustále zdokonalují. Pravidelně jsou pracovníci proškoleni v problematice 
ochrany při mimořádných událostech, mají kurz první pomoci. 

Na škole pracuje výchovný poradce, výchovný poradce - profesní orientace, metodik prevence.  

2.4 Charakteristika žáků 

Školu navštěvují žáci nejen z města Mnichovo Hradiště, ale i z přilehlých obcí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků, které si v naší škole 
plní základní školní docházku. Máme tedy vhodné podmínky i pro vzdělávání cizinců. Rovněž máme dobré zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami 
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učení a chování, kterým po poradě s PPP a zákonnými zástupci připravujeme individuální učební plán. Ve škole věnujeme také nemalou pozornost talentovaným a 
nadaným žákům, jejichž schopnosti a dovednosti se snažíme dále rozvíjet a dbáme na to, aby je prezentovali na různých úrovních. 

2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, aktivity nad rámec výuky 

Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), 
celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů.  
Pořádáme kulturně – vzdělávací, ozdravné a sportovní akce a podle možností plynoucích ze zájmu žáků také pobyty na škole v přírodě. Během pobytu v přírodě 
klademe hlavně důraz na propojení učiva s aktivitami v přírodě (ENV), na zkvalitnění vztahů v třídním kolektivu, na získání sebevědomí, větší samostatnost a utužení 
zdravotního stavu žáků (OSV).  
Žáci 1. stupně navštěvují kurzy plavání. Pro žáky sedmého ročníku tradičně organizujeme kurz lyžování. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze a vzdělávací výlety. 
Na půdě školy podle možností probíhá řada kulturních pásem se členy divadel, snažíme se zvát i odborníky různých profesí na přednášky. V rámci prevence 
seznamujeme s patologickými jevy a nastiňujeme cestu, jak jednat v krizových situacích.  
V areálu školy žáci pravidelně prezentují výsledky své práce na tematických výstavách. Školní družina si připravuje řadu akcí zaměřených zejména na rozvoj 
pohybových aktivit a kulturně-vzdělávacích činností, které napomáhají osobnostnímu rozvoji žáků. Na prvním i druhém stupni probíhá soutěž v literární tvorbě 
a podle zájmů a možností dětí i jiných vzdělávacích předmětech. Tradicí školy jsou slavnosti při přijímání prvňáčků a při vyřazování žáků devátých tříd.  
Škola rozvíjí spolupráci s okolními školami, účastníme se sportovního klání škol z okolí. Ve škole probíhá řada školních kol vědomostních soutěží, vítězové pak úspěšně 
reprezentují školu na úrovni města i kraje. Žáci se pravidelně zapojují do vědomostních soutěží Matematický klokan, Pythagoriáda, Olympiáda z českého jazyka 
a další. Také zkvalitňujeme spolupráci s mateřskými školkami, zejména v našem nejbližším okolí, abychom tak rozšiřovali základnu potenciálních zájemců z řad 
zákonných zástupců a jejich nejmenších o plnění povinné školní docházky v naší škole. 
 Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí. Mezinárodní spolupráce byla navázána s polskou školou. Cílem 
spolupráce je tvorba společných projektů a zajišťování výměnných studijních pobytů našich žáků a tímto způsobem rozvíjet jejich jazykové a komunikační dovednosti. 
V souvislosti s mezinárodní spolupráci škola organizuje i mezinárodní výlety. 

2.6 Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty 

Otevřenou komunikaci se zákonnými zástupci považujeme za důležitý aspekt naší práce. Jsme přesvědčeni, že spolupráce se zákonnými zástupci žáků je pro efektivní 
realizaci školního vzdělávacího programu nezbytným předpokladem. 
Při škole funguje občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel školy. Činnost SRPŠ je orientována z velké části pouze na finanční otázky – správu rodičovských 
příspěvků a sponzorských příspěvků.  Na škole působí Školská rada, která byla řádně zvolena na období tří let a jejíž členové se snaží ze všech sil pomoci vedení školy 
při stanovení priorit. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a sleduje jeho uskutečňování. Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a 
navrhuje jeho změny, pravidla pro hodnocení žáků. Žáci se podílejí na řízení školy zejména prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky 
k životu a organizaci školy, navrhují a sami organizují své vlastní projekty. 

Partneři školy 
Nejdůležitějším partnerem naší školy je zřizovatel Město Mnichovo Hradiště. Podporuje školu jak v materiálním zabezpečení, tak i v aktivitách podporujících kulturní 
život v obci. Zástupci zřizovatele se pravidelně zúčastňují velké většiny akcí školy, společně vítáme žáky první třídy a loučíme se s absolventy školy apod. 



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

9 
 

Do vzdělávacího procesu ve škole je pravidelně zakomponována spolupráce s mnoha dalšími institucemi, které mohou přinést další rozvoj žákům i pedagogům. Mezi 
tyto organizace patří mateřské školy, PPP, SPC, kulturní a vzdělávací centra (knihovna, divadla, muzea, a další), instituce integrovaného záchranného systému (např. 
hasiči, služba první pomoci), Dům dětí a mládeže. Centrum primární prevence Semiramis O. S. nabízí řadu výchovně vzdělávacích přednášek a seminářů (sociálně 
patologické jevy, nebezpečí drog, sekty aj.). 

Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 
Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně. Velký význam přikládáme osobním setkáním zákonných zástupců a pedagogů. Pravidelně 
probíhají třídní schůzky, které mají jednou ročně podobu „tripartitního setkání“. To znamená, že se v domluveném čase sejdou třídní učitel, zákonný zástupce (nebo 
zástupci) žáka a žák. Toto složení umožňuje najít a pojmenovat případné problémy žáka a následně dohodnout, jaké konkrétní kroky pro jejich odstranění žák, 
pedagogové a zákonní zástupci podniknou. Třídní učitel má na toto setkání připraveny informace a podklady od všech vyučujících, kteří daného žáka vyučují. Vedle 
třídních schůzek nabízí škola možnost konzultací s jednotlivými vyučujícími. Zákonní zástupci se také mohou po dohodě s vyučujícími osobně účastnit výuky. 
Druhým významným nástrojem komunikace mezi školou, zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky je školní webová stránka. Zde se mohou zájemci seznámit 
s termíny pořádání školních akcí, plným zněním některých důležitých dokumentů. 
Třetím základním prostředkem komunikace mezi školou a zákonnými zástupci je sytém Bakaláři, kde je zaznamenán průběžný prospěch žáka., absence, plán akcí 
atd. Zákonní zástupci mají takto prokazatelně předané souhrnné informace o výchovně vzdělávací činnosti žáka. 
Škole se však nejedná jen o jednostrannou komunikaci ve směru škola – zákonní zástupci. Jako cestu k odhalování nedostatků v naší práci vítáme také připomínky 
a možnou kritickou zpětnou vazbu k naší práci. Všemi připomínkami se seriózně zabýváme. 
 

2.7 Vlastní hodnocení školy  

Východiskem pro vlastní hodnocení školy je vyhláška č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení.  
 
Cíle vlastního hodnocení školy  
Cílem vlastního hodnocení školy je zjištění a zhodnocení informací o tom, jak funguje školní vzdělávací program, škola a jaké je ve škole prostředí, v němž probíhá 
výuka. Tyto informace slouží jako zpětná vazba pro vedení školy, na základě které jsou pak vyvozovány kroky vedoucí ke zvyšování efektivity školního vzdělávacího 
programu.  
 
Oblasti vlastního hodnocení školy  
Vyhodnocovány budou zejména tyto oblasti:  

• výsledky vzdělávání žáků, spokojenost žáků  
• soulad výuky se školním vzdělávacím programem  
• vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků  
• efektivita hodnocení a sebehodnocení žáků  
• spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jejich spokojenost se vzděláváním žáků  
• klima školy a spokojenost pedagogů  
• vnímání školy okolím a prezentace školy na veřejnosti  
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• materiálně-technické podmínky vzdělávání  
 

Nástroje a podklady vlastního hodnocení školy  
Rozbor dokumentace školy:  

• matrika školy  
• třídní knihy  
• školní řád  
• záznamy z pedagogických rad, provozních porad metodických schůzek  
• protokoly a záznamy o provedených kontrolách  
• personální a mzdová dokumentace  
• naplňování školního vzdělávacího programu školy  
• žákovské testy (interní a externí)  
• rozhovory s učiteli a zákonnými zástupci žáků  
• hospitace  
• výroční zprávy 
• jiné hodnotící zprávy (např. inspekční zprávy ČŠI) 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání.  Škola má některá 
svá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Vycházíme z toho, že u každého 
žáka lze najít oblast, ve které může vyniknout a být v ní úspěšný. Zaměřujeme se proto na hledání a rozvíjení těchto oblastí. Chceme, aby každý náš žák mohl zažít 
úspěch, měl pocit, že je v něčem dobrý a byl schopen se uplatnit v životě.  

Škola je zaměřena na:  
• práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
• posílení výuky anglického jazyka  
• osvojení práce s výpočetní a komunikační technikou  
• pohybovou a sportovní výchovu  
• smysluplné naplnění volného času dětí  

Naším cílem je vychovat všeobecně vzdělaného mladého člověka, který má základní předpoklady uspět na pracovním trhu. Chceme učit žáky takovým znalostem 
a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě. Tedy méně encyklopedických vědomostí, ale více činnostního učení s rozvojem důležitých kompetencí. 
Do výuky proto zařazujeme efektivní metody práce, skupinové a projektové vyučování a prožitkové učení. Tyto způsoby práce vedou žáky k týmové práci, 
k respektování se a k vzájemné pomoci. Preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, smysluplnému naplnění volného času 
a dodržování stanovených pravidel. 

 
 
A. Vzdělávání v souvislostech 
V dnešní době nemůžeme pouze předávat kusé a oddělené informace a nemůže nás uspokojit jejich následné pouhé opakování našimi žáky. Musíme je přimět 
k přemýšlení, k hledání faktů a k jejich ověřování a hledání souvislostí mezi fakty a jejich vzájemnou provázanost napříč školními učebními předměty. Pouze tento 
tvůrčí proces žáky může dovést k transformaci vědomostí a znalostí v dovednosti, postoje a kompetence. Věříme, že pouze tento přístup aktivního objevování 
a aktivního podílení žáků na svém vzdělávání jim umožní, aby se uměli orientovat v současné lidské společnosti a chápali současné globální problémy, uměli k nim 
zaujímat konkrétní poučená stanoviska a pokusili se je řešit. 

B. Práce s různými zdroji informací 
Dnešní doba klade na lidi značné nároky, jsme zahlceni stále novými informacemi a není v lidských silách naučit se vše z paměti. Věda a lidské poznání neuvěřitelně 
pokročilo za posledního čtvrt století, tempo poznávání neustále roste a naším stěžejním úkolem proto musí být, aby naši žáci uměli s těmito soubory nových informací 
pracovat, utřídit je, oddělit podstatné od nepodstatného. Vedeme je k používání více typů informačních zdrojů (a to nejen učebnic, ale i tištěných encyklopedií 
a samozřejmě internetu). 
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C. Individualizace vzdělávání 
Za své poslání považujeme maximálně se přizpůsobit individuálním potřebám žáků a zohlednit jejich potřeby. Obrovský důraz klademe na integraci dětí se 
specifickými poruchami učení a chování, vyvíjíme veliké úsilí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, se zákonnými zástupci a s celým kolektivem 
pedagogů a „vypracujeme“ individuální učební plán. Výrazně individuální přístup volíme také ve vztahu k žákům mimořádně nadaným, u kterých se snažíme podchytit 
a rozvíjet jejich talent a cíleně je připravujeme na studia ve zvoleném oboru.  
 
D. Partnerské vztahy 
Abychom naše žáky připravili co nejlépe pro život a situace v reálném světě a má-li naše úsilí směřovat ke zdárnému konci, musí mezi pedagogy a žáky existovat 
takové vztahy, aby žáci byli ochotni a přístupni tomu, co je jim pedagogem předkládáno. Nesmí mít pocit, že jsou neustále poučováni. Role pedagoga spočívá mimo 
jiné i v tom, že se musí naučit své žáky znát a poskytovat jim dostatečný prostor k vyjádření jejich pocitů, postojů a nálad. Kromě toho je velice důležité, abychom 
napomáhali i rozvoji vzájemných vztahů mezi samotnými žáky a tím je připravili na řešení problémů, se kterými se budou setkávat v běžném denním životě. Žáci se 
proto mohou podílet například na vytváření pravidel pro třídní i školní kolektivy. Jak jsme se již několikrát zmínili, za nejdůležitější partnery při vzdělávání žáků 
považujeme jejich rodiče či zákonné zástupce. Uvědomujeme si, že bez spolupráce s nimi by další vzdělávání bylo velice obtížné. Zákonní zástupci mají možnost se 
po dohodě zúčastnit výuky a obracet se na nás s připomínkami. 

E. Plánování delších časových období 
Již v přípravném týdnu před začátkem školního roku plánují pedagogové roční plány práce a promýšlejí v co nejlepší uspořádání školního roku. V těchto plánech jsou 
zaznamenány přibližné termíny akcí, které jsou chystány pro naše žáky a rámcová organizace všech aktivit, kterými spoluutváříme a rozvíjíme jejich klíčové 
kompetence, jsou to aktivity orientované zejména na situace blízké reálnému životu a na praktické jednání. Dále do ročních plánů zahrnujeme termíny souborných 
průběžných hodnocení, témata projektů a očekávané výstupy, které budou v aktuálním školním roce realizovány a další důležité údaje. Roční plán je průběžně 
aktualizován do měsíčních plánů, či ještě kratších úseků, kterými reagujeme pružně na základě aktuálního a konkrétního vyhodnocení předcházejícího období. Tento 
styl práce nám umožňuje využít co možná nejširší škálu mezipředmětových vztahů. 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovně vzdělávací strategie jsou souborem postupů, metod, pravidel, aktivit a akcí, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí žáků.  V celkovém pojetí 
vzdělávání na naší škole jsou uplatňovány takové formy a metody práce se žáky, které by měly vést k rozvoji osobnosti žáka jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji 
všech klíčových kompetencí. Používanými metodami výuky vedeme žáky k týmové práci, spolupráci a vzájemné pomoci. Metody jsou uplatňovány všemi pedagogy 
školy nejen při výuce, ale i mimo ni. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci 
v každodenním praktickém životě. Za rozhodující pro získání klíčových kompetencí považujeme: 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE JEJICH UPLATŇOVÁNÍ NA NAŠÍ ŠKOLE 
Kompetence k učení  
umožnit žákům osvojit si strategii 
učení a motivovat je pro 
celoživotní učení 
 

• Žáky vedeme k sebehodnocení, 
• individuální přístup k žákům, umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, 
• vedeme žáky k efektivnímu organizování a plánování učení, učíme rozeznat a odlišit podstatné informace od méně 

podstatných, 
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• motivujeme žáky k pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání a samostudiu - vysvětlujeme  smysl a cíl učení, 
podněcujeme k touze po nových informacích, 

• učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu, 
• připravujeme žáky na praktické využití vědomostí, 
• využíváme různé formy a metody práce pro zefektivnění procesu učení (metody kritického myšlení, kooperativní učení, 

komunitní kruhy), 
• na začátku výukové jednotky si stanovíme cíl a na konci vyučovací jednotky jeho dosažení společně s žáky zhodnotíme, 
• zúčastňujeme se různých soutěží a olympiád, plošného srovnávacího testování vědomostí a dovedností žáků, účastníme 

se exkurzí, besed, výukových kulturních programů, 
• poskytujeme žákům okamžitou zpětnou vazbu, 
• hodnotíme podle předem daných kritérií, umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle, 
• umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost, 
• učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti, 
• podporujeme samostatnost a různé způsoby dosažení cíl, 
• během školního roku vyučujeme v krátkodobých i dlouhodobých výukových projektech. 

Kompetence k řešení problému 
Podněcovat žáky k tvořivému 
myšlení, logickému uvažování a 
k řešení problémů 
 

• Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (Kalibro, Scio, Klokan apod.), 
• učíme prakticky řešit problémy vytvářením problémových úloh a situací, 
• vnímáme nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpoznáváme a snažíme se pochopit problém, přemýšlíme 

o jeho příčinách, promýšlíme a plánujeme způsob řešení, 
• podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému, 
• podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení, 
• podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémových situací, 
• žáci řeší zadání a ověřují své znalosti při laboratorních pracích, 
• zadáváme volitelné domácí úkoly, 
• při výuce motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života, 
• používáme kritické myšlení a možnost obhajoby vlastního rozhodnutí, 
• jasně formulujeme otázky, k čemuž podněcujeme i žáky, 
• motivujeme žáky k samostatnému objevování, 
• při řešení problému vedeme žáky k rozpoznávání logických postupů, 
• vedeme žáky k samostatnému ověřování správného řešení ve vhodných případech i vlastní zkušeností. 

Kompetence komunikativní 
vést žáky k všestranné a účinné 
komunikaci 

• Vedeme žáky ke kultivovanému vyjadřování se v ústním i písemném projevu, 
• netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy a rodičů, 
• připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích, 
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, 
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• zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních 
a komunikačních technologiích a v sociálních vztazích, 

• zařazujeme aktivity, které učí žáky obhajovat vlastní názor a podporovat jejich argumenty, a zároveň je učí naslouchat 
názorům jiných, 

• k informovanosti o škole používáme školení web, informační nástěnku, místní a regionální tisk, 
• pořádáním společných aktivit podporujeme přátelské vztahy mezi ročníky, 
• využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků práce před spolužáky, 
• klademe důraz na prožitkové vyučování, 
• organizujeme činnosti a akce umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací, 
•  vedeme žáky k diskusi s ostatními, dbáme na dodržování zásad diskuse, vedeme žáky k obhajobě nebo vyvrácení názorů, 

k samostatnému rozhodování, 
• vytváříme příležitosti ke komunikaci se zajímavými lidmi, osobnostmi mimo školu. 

Kompetence sociální a 
personální 
rozvíjet u žáků schopnost 
spolupracovat a respektovat 
práci vlastní a druhých 
 

• Na začátku vyučování zařazujeme rozehřívací, koncentrační nebo motivační aktivity, 
• při práci a aktivitách v týmu dbáme rozdělení rolí žáky ve skupině, střídání rolí, vytvoření pravidel pro práci v týmu 

a převzetí zodpovědnosti za splnění úkolů, 
• po aktivitách s žáky zařazujeme reflexi s otázkami, které se logicky vážou k cíli aktivity, 
• podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů, 
• vedeme třídní kolektivy k vlastnímu vytváření a formulaci pravidel chování a k jejich respektování, 
• využíváme pomoci a spolupráce odborníků – výchovného poradce, PPP, policie, 
• organizujeme a účastníme se s žáky besed v rámci programu prevence,  
• organizujeme besedy zaměřené k volbě budoucího povolání,  
• nabízíme aktivity na podporu všestranného tělesného i duševního rozvoje, 
• organizujeme výlety a exkurze pro žáky, 
• do výuky zařazujeme kooperativní vyučování, zdůrazňujeme úlohu jednotlivce pro celkový výsledek týmu, 
• necháme zažít dětem pocit úspěchu, 
• vedeme žáky k respektování druhých, 
• zadáváme úkoly, které vyžadují spolupráci, 
• vedeme žáky k odpovědnosti za své chování, 
• seznamujeme děti s pravidly soužití ve škole i mimo ni a vedeme je k jejich dodržování, 
• stanovíme jasná a přehledná pravidla hodnocení, průběžně se přesvědčujeme, zda jim všichni rozumí, 
• při hodnocení zdůrazňujeme pozitivní věci, 
• snažíme se žákům pomoci nabýt sebedůvěru a pocit sebeúcty. 

Kompetence občanské • Vedeme žáky k chápání a dodržování pravidel slušného chování, 
• vedeme žáky k respektování potřeb a práv druhých, 
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připravovat žáky jako svobodné a 
zodpovědné osobnosti, 
uplatňující svá práva a plnící své 
povinnosti 
 

• vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických), 
• vedeme žáky k utváření žebříčku hodnot, 
• třídíme odpad, 
• vedeme žáky k aktivnímu zapojení do péče o svoje okolí (třída, škola, okolí školy), 
• snažíme se vychovávat žáky tak, aby se za krizových situací chovali zodpovědně, 
• vedeme žáky k dodržování pravidel školního řádu a k zodpovědnosti za vlastní volbu, 
• spolupracujeme s různými institucemi, 
• necháme děti vymýšlet a společně s nimi stanovíme pravidla chování ve třídě, probereme s dětmi pravidla školního řádu 

a vedeme je k jejich dodržování, 
• vedeme žáky k chápání významu třídní samosprávy a zvládání své role v ní, 
• podporujeme práci Školního parlamentu, Školské rady, 
• učíme děti zásadám první pomoci, nacvičujeme s nimi modelové situace, důležitá tel. čísla, rychlé opuštění školy, 
• řešíme aktuální krizové situace ve třídě, 
• vyprávíme si s dětmi o tradicích, zachováváme je (výroba tradičních ozdob, předmětů, Mikuláš, tradiční akce školy), 
• objevujeme s dětmi kulturu jiných národů, 
• učíme děti hrdosti na předky a odpovědnosti k potomkům, 
• seznámíme děti s ekologickými a enviromentálními problémy a diskutujeme o nich. 

Kompetence pracovní  
Pomáhat žákům poznávat a 
rozvíjet své schopnosti i reálné 
možnosti a uplatňovat získané 
vědomosti a dovednosti 
při profesní orientaci 

• Motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti svět práce, 
• výuku doplníme o praktické exkurze, 
• výběrem volitelných předmětů a zájmových kroužků pomáháme žákům rozvíjet své schopnosti a dovednosti důležité pro 

profesní orientaci, 
• vedeme žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých a k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce, 
• vedeme žáky k zodpovědnosti v práci, jejím plánování a dokončení, 
• podporujeme tvořivost, nápaditost, 
• učíme žáky ocenit práci druhých a vážit si jí, 
• seznamujeme žáky s různými druhy materiálu, učíme je vybírat vhodné materiály, nástroje a postupy, učíme je 

samostatně pracovat dle návodu. 
 

Postupným rozvíjením klíčových kompetencí u žáků usilujeme o naplnění těchto cílů základního vzdělávání:  
1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení, 
2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 
3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci,  
4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 
5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, 
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6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem, svému prostředí 
i k přírodě,  

7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,  
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi,  
9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a upevňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

při rozhodování a vlastní životní a profesní orientaci. 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V celém textu školního vzdělávacího programu se mění terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou zákona č.82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb, 
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) takto: 

• v celém textu se nahrazuje označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním platným termínem žák 
s příznačnými podpůrnými opatřeními, případně žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně. 

• v části Charakteristika ŠVP bude nově popsáno zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zabezpečení vzdělávání žáků nadaných 
a mimořádně nadaných. 
 

Stěžejní pro úpravu ŠVP byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je od 1. 9. 2016. Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného 
vzdělávání a zahájení procesu nového způsobu podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
 
Hlavní právní prameny:  

• Opatření ministryně školství č.j.: MŠMT-28603/2016, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  
• Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon  
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

 
Základní definice pojmů: 

• Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 
školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

• Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo 
školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého 
stupně lze uplatnit pouze s doporučením školního poradenského zařízení. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. U žáků s příznačnými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně je zpracován individuální vzdělávací plán. 
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Forma vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích 
potřeb spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 
Na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) se podílí třídní učitel, učitel daného předmětu, případně asistent pedagoga a členové 
školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP): metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog (snaha zajistit).  

Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření. Škola uplatňuje podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory 
(dále jen PLPP) bez doporučení školského poradenského zařízení. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje vzdělávací strategie a metody na základě stanovených 
podpůrných opatření.  

V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy, které by mohly být způsobeny specifickou poruchou učení nebo jiným handicapem, který narušuje proces edukace, 
zpracuje plán pedagogické podpory žáka ve spolupráci s pracovníky ŠPP. Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb 
žáka, vybraná podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Poskytování podpůrných opatření prvního 
stupně učitel průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření na základě plánu pedagogické podpory učitel vyhodnotí, 
zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud v rámci PLPP dochází k naplnění cílů, může dojít k jeho prodloužení. V případě, že došlo ke 
kompenzaci obtíží, může být na základě vyhodnocení podpora v rámci PLPP ukončena. Není-li tomu tak, doporučí učitel ve spolupráci se školním psychologem žákovi 
nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření na 
základě doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě PLPP, který je v případě potřeby aktualizován. S plánem pedagogické podpory 
seznámí pracovník ŠPP žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje 
podpis osob, které s ním byly seznámeny.  

V případě, kdy na základě vyhodnocení PLPP je doporučeno využití poradenské pomoci ŠPZ, je osobou odpovídající za spolupráci s tímto zařízením výchovný poradce. 
Pokud by zákonný zástupce nevyužil poradenskou pomoc ŠPZ, a škola by byla nadále přesvědčena, že toto je v zájmu vzdělávání žáka, požádá o spolupráci orgány 
veřejné moci. Poradenskou pomoc ŠPZ může využít žák nebo jeho zákonný zástupce i na základně vlastního uvážení. 

Jestliže ŠPZ doporučí pokračování v realizaci podpůrných opatření prvního stupně, škola PLPP aktualizuje. Pokud budou v doporučení ŠPZ navržena podpůrná 
opatření druhého a vyššího stupně, zpracuje škola individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) na základě žádosti a udělení písemného informovaného souhlasu 
zletilého žáka nebo zákonného zástupce. IVP se škola bude snažit vytvořit bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení a žádosti zletilého žáka nebo 
zákonného zástupce žáka o IVP.  

V rámci IVP jsou závěry a doporučení odborného pracoviště rozpracovány do podoby očekávaných výstupů týkajících se obsahu učiva v jednotlivých předmětech, 
do kterých se speciální potřeby žáka promítají, včetně volby vzdělávacích strategií pro období daného školního roku, případně jeho zbývající části. 

Individuální vzdělávací plán sestavují třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem, učiteli příslušných předmětů. K tvorbě IVP je případně přizván asistent 
pedagoga. Vzdělávání podle IVP je poskytováno na základě písemného informovaného souhlasu žáka nebo zákonného zástupce. Realizace IVP je pravidelně 
vyhodnocována vyučujícími a pracovníkem ŠPP, zejména v obdobích průběžného hodnocení žáků.  
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Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem na podkladě podpůrných opatření s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům se SVP zaměřují na přiměřené zpracování 
obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (úprava metod, popřípadě obsahu a rozsahu výuky, individualizace 
hodnocení atd.). Velký důraz klademe na důslednou spolupráci se zákonnými zástupci, čímž se naše výchovné a vzdělávací snahy umocňují a vedou k lepšímu 
začlenění žáků se SPUCH do života ve třídním kolektivu a do dění ve škole. Vyhledáváme činnosti, při kterých může žák se SPUCH být úspěšný, podporujeme jeho 
snahu, navozujeme klidnou a příjemnou pracovní atmosféru a chválíme při sebemenším zlepšení. Zásadně se vyvarujeme srovnávání s ostatními. 

Zabezpečení vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení  
Jednou z priorit naší školy je péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, se kterou máme několikaleté zkušenosti.  

Obecné podmínky školy pro vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení:  
• reedukace obtíží vedené speciálním pedagogem (mimo naší školu v SPC) 
• úzká spolupráce vyučujících se školním poradenským zařízením  
• vhodná organizace výuky, užívání speciálních metod a forem práce  
• respektování zvláštností a možností žáků  
• utvoření optimálního pracovního prostředí  
• vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný  
• umožnění používání vhodných kompenzačních, relaxačních a didaktických pomůcek  
• vypracování individuálních vzdělávacích plánů, jejich dodržování a vyhodnocování  

 

Žáci s lehčími formami vývojových poruch učení jsou zařazeni v běžné třídě a jejich výuka se řídí doporučeními vydanými pedagogicko-psychologickou poradnou. 
Žáci s těžšími stupni vývojových poruch učení jsou na základě doporučení PPP integrováni do výuky formou individuální integrace. 

Individuální integrace - žák je zařazen v běžné třídě. Na základě žádosti zákonných zástupců žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se žák 
vzdělává. V plánu jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, zaměření a termíny reedukační péče, metody a formy práce, pomůcky, které se budou 
při nápravě používat a způsoby hodnocení vzdělávání žáka. Reedukaci poruch učení zajišťuje speciální pedagog formou nápravy mimo vyučování. Při nápravné péči 
se využívají speciálně pedagogické postupy a speciální pomůcky (číselné osy, tabulky, čtecí okénko, kostky, bzučák, kartičky, modely těles, výukové programy na PC 
a další). 

Zabezpečení vzdělávání žáků s tělesným postižením  
Vzdělávání žáků tělesně postižených probíhá formou individuální integrace. Žáci jsou vzděláváni podle učebních plánů běžných tříd na základě vypracovaných 
individuálních vzdělávacích plánů. Jejich vypracování se řídí doporučením ke vzdělávání příslušného SPC, které integraci vydalo. Na základě doporučení speciálně 
pedagogického centra jsou také realizovány změny v učebním plánu, jako je omezení v tělesné výchově nebo v pracovních činnostech. Škola není bezbariérová, 
a proto lze integrovat jen děti, které nepotřebují bezbariérový přístup. 

Zabezpečení vzdělávání žáků s poruchami chování  
Jedná se o žáky s lehčími poruchami chování. Patří sem žáci hyperaktivní, žáci, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, 
impulzivní a snadno unavitelní. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny bude vzdělávání těchto žáků probíhat formou individuální integrace 
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podle individuálního vzdělávacího plánu. Budeme rozvíjet klíčové kompetence vedoucí ke spolupráci, k rozvoji kritického myšlení a k výchově k práci. Při vzdělávání 
bude nutná spolupráce s poradnou a musí být stanovena přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě. 

Zabezpečení vzdělávání žáků s vadami řeči a sluchu  
Vzděláváme žáky s lehčími poruchami řeči a sluchu formou individuální integrace podle druhu postižení a doporučení školského poradenského zařízení. Žáci se 
vzdělávají podle učebního plánu běžných tříd na základě individuálních vzdělávacích plánů.  

V rámci reedukace je zajištěna péče podle individuálních potřeb jednotlivých žáků zejména:  

• prostorová orientace  
• zraková a sluchová stimulace  
• logopedická péče 

 
Zabezpečení vzdělávání žáků s autismem  
Jedná se o žáky s lehčími formami autismu (s autistickými rysy). Vzdělávání těchto žáků probíhá formou individuální integrace. Na základě doporučení SPC mají žáci 
vypracovaný individuální vzdělávací plán. Vzdělávání může být zajišťováno s pomocí asistenta pedagoga, kterého doporučuje SPC. Asistent pomáhá žákovi se 
začleňováním do kolektivu, přizpůsobováním se podmínkám školy, komunikaci s učiteli, spolužáky a zákonnými zástupci žáka. Důležitým bodem vzdělávání je 
stanovení pravidel chování a způsobů komunikace ve třídě i mimo vyučování. 

3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

V případě podpůrného opatření pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů 
v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích 
oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe 
vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího a čtvrtého stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) 
lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů). 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání 
zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti 
na stupni podpory stanoven v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění a doporučením ŠPZ. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je 
poskytována z disponibilní časové dotace. 

Na tvorbě IVP a na vzdělávání žáka se podílí třídní učitel, učitelé dalších předmětů, školní psycholog, zákonní zástupci, případně asistent pedagoga a zástupce 
školského poradenského zařízení. Doporučí-li akreditované poradenské zařízení podporu žákovi asistentem pedagoga, žádá škola o zřízení jeho funkce a o finanční 
prostředky na jeho plat. Vzdělávání se pak uskutečňuje s podporou asistenta pedagoga ve vymezené hodinové dotaci. 

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika:  

problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost 
učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré 
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fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. 
Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování 
kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových 
materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná 
v součinnosti asistenta pedagoga. 

3.5 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Postup při zajišťování výuky je obdobný jako u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato skutečnost vychází z toho, že také nadaný, resp. mimořádně nadaný 
žák má speciální vzdělávací potřeby. V případě, že učitel vysleduje u žáka projevy nadání, informuje o svém zjištění výchovného poradce a zákonné zástupce žáka. 
Pro nadaného žáka je možné zpracování plánu pedagogické podpory, dle zásad popsaných v kapitole zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, jehož obsahem může být rozšíření obsahu vzdělávání nad rámec tohoto ŠVP. Žáci mimořádně nadaní jsou v naší škole integrováni do běžných tříd na 
základě doporučení školského poradenského zařízení, které provádí zjišťování mimořádného nadání, případně ve spolupráci s příslušnými odborníky na oblast či 
okruh oblastí, ve kterých žák projevuje nadání. Výuka probíhá podle individuálních vzdělávacích plánů, které na začátku školního roku sestavují učitelé jednotlivých 
vyučovacích předmětů, třídní učitel ve spolupráci se školním psychologem. Součástí individuálního vzdělávacího plánu je informovaný souhlas zákonného zástupce 
žáka. V individuálním vzdělávacím plánu jsou rozpracovány závěry a doporučení akreditovaného poradenského zařízení do podoby očekávaných výstupů, učiva 
a vhodných vzdělávacích strategií pro období školního roku nebo jeho zbývající části nad rámec ŠVP. Součástí individuálního vzdělávacího plánu mimořádně 
nadaného žáka může být i jeho účast ve výuce některých vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. Výuka žáků mimořádně nadaných se 
v předmětech, ve kterých je integrace stanovena, zaměřuje na jejich individuální rozvoj s rozšířením obsahu vzdělávání. Výchovný poradce/školní psycholog sleduje 
mimořádně nadané žáky zejména po stránce osobnostního a sociálního rozvoje, který nebývá vždy v souladu s rozvojem žáka v oblasti vzdělávací. V odůvodněných 
případech je možné přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou 
jmenuje ředitelka školy. O vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků se vedou příslušné záznamy ve školní matrice. 

3.6 Zabezpečení vzdělávání žáků - cizinců 

Žáci - cizinci, kteří jsou vzděláváni na naší škole, jsou zařazeni do ročníku, jemuž odpovídají věkem s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu vzdělávání, resp. k jazykové 
vybavenosti žáka. Probíhá orientační diagnostika jazykových schopností a dle potřeby je sestaven plán pedagogické podpory, či individuální vzdělávací plán žáka, 
který je vytvořen na základě doporučení školského poradenského zařízení, jehož cílem je pojmenovat všechny oblasti, v nichž daný žák potřebuje intenzivně rozvíjet 
své jazykové dovednosti a stanovit cíle, jichž by měl žák ve vymezených oblastech dosáhnout. Vzdělávání žáků cizinců řeší §20 školského zákona. Žáci s odlišným 
mateřským jazykem, kteří budou mít speciální vzdělávací potřeby, které mohou být ve spojitosti se znalostí, případně neznalostí jazyka, patří do skupiny žáků 
s odlišnými životními podmínkami a z odlišného kulturního prostředí, tudíž mají nárok na podpůrná opatření. Jedná se zejména o podporu výuky českého jazyka, 
současně tito žáci mají nárok na podporu v přípravě na školu, pedagogickou intervenci, pokud to bude třeba, tak mohou obdržet všechna podpůrná opatření jako 
žáci majoritní populace. Pro hodnocení žáka – cizince zejména z oboru resp. předmětu Český jazyk a literatura je nutné považovat případnou jazykovou bariéru 
za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení výkonu žáka i v ostatních předmětech pedagog musí zohlednit úroveň znalosti českého jazyka, 
resp. do jaké míry případná jazyková bariéra ovlivňuje reálný výkon žáka.  
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3.7 Společná ustanovení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků, mimořádně nadaných žáků a žáků cizinců 

Škola, resp. pedagogičtí pracovníci uplatňují pro vzdělávání žáků se SVP, žáků nadaných, žáků cizinců principy individuálního přístupu s využitím široké škály 
podpůrných opatření v personální oblasti, vzdělávací oblasti a materiálního zabezpečení. Škola dbá na to, aby v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
ať individuální nebo skupinovou formou, docházelo k rozvoji profesních dovedností mimo jiné právě i v oblasti vzdělávání žáků se SVP a nadaných žáků. V případě 
potřeby bude škola spolupracovat s organizacemi zabývajícími se podporou žáků se SVP a žáků nadaných. 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 
Pravidelná spolupráce se SPC, OSPOD, PPP je zajišťována dle aktuálních potřeb v průběhu školního roku. Výchovný poradce je pověřen spoluprací se školským 
poradenským zařízením. 
 
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami např: 
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného 
stupně podpory zejména: 
 

a) v oblasti metod výuky: 
• respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 
• metody a formy 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 

b) v oblasti organizace výuky: 
• střídání forem a činností během výuky 
• u mladších žáků využívání skupinové výuky 
• postupný přechod k systému kooperativní výuky 
• v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

3.8 Poskytování poradenských služeb 

Poradenské služby na naší škole zajišťuje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence. Činnost školního 
poradenského pracoviště koordinuje výchovný poradce, který je zároveň pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením. Dále poradenské služby zajišťují 
třídní učitelé ve spolupráci s vedením školy.  
Zaměření poradenských služeb:  

• poradenství zákonným zástupcům žáka v oblasti výchovy a vzdělávání, styly a strategie učení, postupy při neprospěchu žáka, prevence školní neúspěšnosti  
• poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů  
• poradenství v obtížných životních situacích žákům i jejich zákonným zástupcům v souvislosti s výukou  
• poradenství při integraci žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními  
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• kariérové poradenství, vhodná volba dalšího vzdělávání  
• podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků  
• poskytování informací o službách dalších poradenských zařízení a spolupráce s nimi  
• metodická podpora učitelům v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech  

Výchovný poradce poskytuje konzultační hodiny pro žáky a jejich zákonné zástupce. Podporuje komunikaci mezi zákonnými zástupci, učiteli a žáky. Nabízí individuální 
pohovory zákonným zástupcům v souvislosti s výchovou a péčí o děti. Je v kontaktu s odděleními péče o dítě příslušných městských úřadů, pedagogicko-
psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry, Policií ČR a dalšími organizacemi. Poskytuje konzultace a metodickou 
podporu učitelům při práci s žáky s SPU a také podporu v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci se žáky. 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých 
činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími 
poradenskými zařízeními, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod. 

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým sborem „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok a koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá 
i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. V rámci prevence škola pomáhá dětem i v organizování volného času nabídkou 
zájmových kroužků mimo vyučování.  Zajišťuje metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, dále vyhledávání 
a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování. 

3.9 Začlenění průřezových témat  

Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělávání a ve vzdělávacím programu zahrnují okruhy aktuálních problémů současného světa. Tematické okruhy 
průřezových témat prochází napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Průřezová témata integrujeme na 1. i na 2. stupni školy 
do vyučovacích předmětů a tím postupně nabízíme žákům všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. Některá témata realizujeme i pomocí projektů, 
v rámci jednotlivých předmětů, ve kterých musí žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů. Zařazení jednotlivých tematických okruhů 
průřezových témat je vždy součástí charakteristiky předmětu a jednotlivá témata jsou také uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů.  

Souhrnný přehled všech průřezových témat a jejich okruhů v jednotlivých ročnících je pro lepší orientaci uveden v následujícím přehledu. 

Průřezová témata:  

1. Osobnostní a sociální výchova (OSV)  
2. Výchova demokratického občana (VDO)  
3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VEG)  
4. Multikulturní výchova (MKV)  
5. Environmentální výchova (ENV)  
6. Mediální výchova (MEV) 
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Průřezové téma/Tematický okruh 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ČJ, AJ, 
VV, PČ, 

PRV, 
TV, HV 

ČJ, VV, 
PČ, 

PRV, AJ, 
TV, HV 

ČJ, AJ, 
TV, HV 
VV, PČ, 

PRV 

ČJ, HV, 
TV 

ČJ, M, 
PČ, TV, 
HV, VV 

ČJ, AJ, 
M, PŘ, 
VV, VZ, 
OV, TV 

ČJ, M, 
PŘ, OV, 
VZ, VV, 

TV 

ČJ, PŘ, 
OV, VZ, 
VV, PČ, 

TV 

ČJ, M, 
PŘ, OV, 
VV, HV, 

TV 

Sebepoznání a sebepojetí 
PČ, 

PRV, 
HV, VV 

PRV, 
PČ, HV PČ, HV  PŘÍ, PČ, 

HV 
PČ, VV, 
VZ, OV 

ČJ, M, 
VV, NJ, 
OV, VZ 

NJ, PŘ, 
OV, VZ, 

VV 

M, NJ, 
Z, OV, 

VV 

Seberegulace a sebeorganizace PČ PČ PČ HV ČJ, M, 
PŘÍ 

VZ, OV, 
PČ 

M, OV, 
VZ, NJ OV, VZ M, OV 

Psychohygiena PRV, TV PRV, TV TV TV, HV 
ČJ, M, 

PŘÍ, PČ, 
TV, HV 

TV, VZ, 
OV, PČ VZ, TV ČJ, OV, 

VZ, TV TV, OV 

Kreativita HV, PČ, 
TV, VV 

HV, PČ, 
VV, TV 

TV, HV, 
VV, PČ 

PČ, TV, 
HV, VV 

M, PČ, 
TV, HV, 

VV 

ČJ, HV, 
VV, TV, 

Z 

ČJ, M, 
OV, VV, 
HV, TV, 

AJ 

ČJ, OV, 
VV, HV, 

TV 

ČJ, TV, 
HV, OV, 
VV, M 

Poznávání lidí PRV  AJ, TV AJ, VL ČJ, PŘÍ, 
AJ, VL 

AJ, D, 
VZ 

AJ, OV, 
VZ 

AJ, OV, 
VZ AJ 

Mezilidské vztahy PRV, TV ČJ, PRV, 
TV 

ČJ, PRV, 
TV TV, VL ČJ, M, 

VL, TV 

ČJ, AJ, 
TV, VZ, 

OV 

ČJ, OV, 
VZ, AJ, 

TV 

AJ, NJ, 
OV, VZ, 
TV, PČ 

ČJ, PČ, 
TV, OV 

Komunikace AJ, ČJ, 
PRV, TV 

ČJ, AJ, 
PRV, TV 

ČJ, AJ, 
TV 

ČJ, AJ, 
VL, TV 

ČJ, M, 
IT, VL, 
AJ, TV, 
HV, VV 

ČJ, AJ, 
Z, M, 

HV, VV, 
VZ, IT, 

OV 

ČJ, AJ, 
NJ, OV, 
VZ, VV, 

Z 

AJ, NJ, 
OV, VZ, 
VV, ČJ, 

PČ 

ČJ, AJ, 
NJ, PČ, 
VV, OV 

Kooperace a kompetice PRV PRV    ČJ, VL 
M, F, 

HV, PČ, 
VZ, OV 

F, OV, 
VZ, AJ, Z 

ČJ, F, 
OV, VZ 

F, M, 
OV 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PRV PRV PRV, M M, VL ČJ, M, 
PČ, VL VZ, OV OV, VZ, 

M 
M, OV, 

VZ 
M, NJ, 

OV 
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Hodnoty, postoje, praktická etika PRV, PČ PRV, PČ PČ ČJ, PČ, 
VL 

ČJ, VL, 
HV 

ČJ, VV, 
VZ, OV 

OV, VZ, 
VV 

OV, VZ, 
VV OV, VV 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola   PRV  HV    OV   PŘ, OV ČJ  

Občan, občanská společnost a stát      VL VL OV OV D, OV, 
PČ 

D, Z, 
OV, PČ 

Formy participace občanů v politickém životě           OV OV OV OV 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování       VL  VL OV OV D, OV D, OV, 
ČJ 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá   ČJ, PRV, 
M 

 VL, HV, 
VV, AJ AJ, VL ČJ, VV ČJ, OV, 

Z, VV 
ČJ, OV, 

VV 
NJ, OV, 

VV 

Objevujeme Evropu a svět    M   M  AJ, OV AJ, Z, 
OV 

ČJ, AJ, 
HV, OV 

AJ, Z, 
HV, OV 

Jsme Evropané     ČJ VL VL D, VV, 
OV 

NJ, D, Z, 
VV, OV 

ČJ, NJ, 
D, Z, 

OV, VV 

D, OV, 
VV 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  ČJ  VL, AJ, 
HV 

ČJ, VL, 
HV, AJ 

Z, HV, 
VV, OV, 

AJ 

NJ, Z, 
OV, VV, 
HV, AJ 

ČJ, OV, 
VV, AJ 

ČJ, OV, 
VV, AJ 

Lidské vztahy  ČJ  AJ, PČ, ČJ, AJ ČJ, AJ, 
VZ, OV 

ČJ, AJ, 
D, OV, 
VZ, HV 

D, OV, 
VZ, HV, 
AJ, PČ 

ČJ, NJ, 
D, PČ, 

HV, OV 

Etnický původ      VL, AJ ČJ, HV, 
VL 

ČJ, Z, 
VV, OV 

ČJ, Z, 
OV, VV 

ČJ, Z, 
OV, HV, 

VV 

ČJ, Z, 
VV 

Multikulturalita VV VV VV, AJ ČJ AJ, HV AJ, OV Z ČJ, OV, 
HV, AJ HV, OV 

Princip sociálního smíru a solidarity      VL  VL OV   OV  OV 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy PRV PRV     PŘ, VV, 
Z 

PŘ, OV, 
VV, AJ PŘ, VV PŘ, VV 
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Základní podmínky života PRV PRV   PŘÍ M, PŘÍ D, PŘ, 
VV OV, VV VV F, CH, 

PŘ, VV 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV PRV     PŘ, VV, 
PČ 

OV, VV, 
PČ, AJ VV, PČ F, Z, PŘ, 

PČ, VV 

Vztah člověka k prostředí M, PRV, 
PČ 

PRV, ČJ, 
M, PČ PRV, PČ VL, M 

M, PŘÍ, 
VL, PČ, 
HV, VV 

Z, VZ, IT 
Z, OV, 
VZ, TV, 

AJ 

Z, VZ, 
PČ PŘ, PČ 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení       ČJ ČJ, IT ČJ, VV, 
OV, IT 

ČJ, OV, 
VV 

ČJ, OV, 
VV 

ČJ, M, 
VV 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality      ČJ VL VL IT, VV, 
OV 

ČJ, OV, 
VV 

ČJ, M, 
OV, VV ČJ, VV 

Stavba mediálních sdělení       AJ   ČJ, IT   OV  

Vnímání autora mediálních sdělení       ČJ    PŘ, IT PŘ, OV OV ČJ 

Fungování a vliv médií ve společnosti       ČJ, VL VL, HV OV, IT ČJ, OV NJ, OV OV 

Tvorba mediálního sdělení     ČJ VL  ČJ, VV VV, IT VV VV VV 

Práce v realizačním týmu      VL  VL IT   PŘ   
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Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  
 

Zkratka Název předmětu 

AJ Anglický jazyk 

CH Chemie 

ČJ Český jazyk 

D Dějepis 

F Fyzika 

HV Hudební výchova 

IT Informatika 

M Matematika 

OV Občanská výchova 

PŘ Přírodopis 

PŘÍ Přírodověda 

PRV Prvouka 

PČ Pracovní činnosti 

NJ Německý jazyk 

TV Tělesná výchova 

VL Vlastivěda 

VV Výtvarná výchova 

VZ Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán 
Učební plán představuje souhrn základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů či jiných forem vzdělávání. Navazuje na charakteristiku 
školního vzdělávacího programu a určuje obsah a rozsah vyučovacích předmětů. Na jeho tvorbě se tvůrčím způsobem podíleli pedagogové školy a snažili se při jeho 
sestavování, aby se co nejvyšší měrou naplnily společné záměry a specifika školy. 

4.1 Tabulace učebního plánu 

Učební plán I. stupeň 

Vzdělávací oblast Názvy vyučovacích předmětů 1. 2. 3. 4. 5. Z toho 
disponibilních Celkem Součet za 

oblast 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7 8 8 8 7 7 38 51 
Anglický jazyk 1 1 3 3 3 2 11 

Matematika a její aplikace Matematika 5 5 5 4 5 2 24 

42 

Informační a komunikační 
technologie Informatika 0 0 0 0 1 0 1 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2 2 0 0 

2 

6 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 

Přírodověda 0 0 0 2 2 4 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 0 5 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 0 5 

25 Výtvarná výchova 1 2 1 2 1 0 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 3 3 3 3 13 
 Celkem 20 22 24 26 26 16 118 118 

 max 22 22 26 26 26  
  

 min 18 18 22 22 22  
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Učební plán II. stupeň 

Vzdělávací oblast Názvy vyučovacích předmětů 6. 7. 8. 9. Z toho 
disponibilních Celkem Součet za oblast 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 4 4 4 5 2 17 
35 Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 

Německý jazyk 0 2 2 2 0 6 
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 4 2 17 17 

Informační a komunikační 
technologie 

Informatika 1 0 0 0 
1 

1 
2 

Společenskovědní informatika 0 0 0 1 1 

Člověk a společnost Dějepis 2 1 2 2 
0 

7 
11 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 1 2 

3 

7 

24 
Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 1 1 6 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 
0 

4 
10 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 3 3 3 3 
5 

12 
15 

Výchova ke zdraví 1 1 1 0 3 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 4 4 

Volitelný předmět Volitelný předmět 1 1 1 1 4 4 4 
 Celkem 30 30 31 31 18 122 122 

 max 30 30 32 32  
  

 min 28 28 30 30  
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4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

Učební plán plně respektuje požadavky RVP ZV. V souladu se zaměřením naší školy a počtu žáků jsme přidělili hodiny disponibilní časové dotace předmětům, které 
chceme preferovat.  

Český jazyk 

• na 1. stupni zahrnuje jazykovou a komunikační výchovu, literární výchovu a psaní 
• na 2. stupni zahrnuje jazykovou, komunikační a literární výchovu 

 
Cizí jazyk 

• od 1. do 9. ročníku škola organizuje výuku anglického jazyka (1. - 2. ročník s časovou dotací 1 hodina, od 3. ročníku s časovou dotací 3 hodiny) 
• od 7. do 9. ročníku škola organizuje pro všechny žáky předmět Další cizí jazyk, a to německý jazyk 
• početnější třídy dělíme na skupiny 

 
Informatika 

• předmět je vyučován v 5., 6., 9. ročníku (dle počtu žáků jsou třídy děleny na skupiny) 

 
Tělesná výchova 

• povinná výuka plavání je zařazena od 1. - 5. třídy (dle kapacitních možností plaveckého bazénu) 
• lyžařský výcvik VII. třídy (v případě potřeby lze doplnit kapacitu výcviku žáky VIII. - IX. tříd) 

 
Pracovní činnosti 

• na prvním stupni je ve všech třídách vyučován předmět Pracovní činnosti a to vždy po 1 hod.  
• technické práce (6., 8., 9. ročník) 
• vaření (6. ročník chlapci, 7. ročník dívky) 
• domácnost (8., 9. ročník) 
• pěstitelské práce (6., 7. ročník) 
• název na vysvědčení: Pracovní činnosti, Pracovní činnosti volitelné v 6. ročníku 

V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo 
spojovat třídy. 
V rámci učebního plánu jsou také realizovány různé projekty, projektové dny, pobyty v přírodě i mezinárodní spolupráce. Třídní kolektivy vyjíždějí na exkurze 
a vzdělávací výlety. 
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Do ŠVP jsme také začali realizovat projekt „Finanční gramotnost“, jehož smyslem je naučit žáky rozumně hospodařit s finančními prostředky a vysvětlit nebezpečnost 
zadlužení. Finanční gramotnost je realizována především v devátém ročníku do výuky matematiky, občanské výchovy.  
Soustavně vyvíjíme snahu navázat mezinárodní spolupráci se školou podobného typu v zahraničí. Mezinárodní spolupráce byla navázána s polskou školou. Cílem 
spolupráce je tvorba společných projektů a zajišťování výměnných studijních pobytů našich žáků a tímto způsobem rozvíjet jejich jazykové a komunikační dovednosti. 
Od roku 2015/2016 provozujeme také přípravnou třídu pro budoucí žáky prvních tříd. Učební osnovy obsažené v ŠVP přípravné třídy „S radostí a úsměvem těšíme 
se na každý den“ jsou k dispozici pod názvem Výchovně vzdělávací program přípravného ročníku. Máme také školní vzdělávací program pro školní družinu. 
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5 Učební osnovy 
Na tvorbě učebních osnov se podíleli všichni učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů, protože učební osnovy konkrétně vypovídají o podobě a způsobu 
uskutečňování vzdělávacích obsahů jednotlivých oborů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve výuce. 
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 v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 
 
Učební osnovy pro I. stupeň a II. stupeň 
V jednotlivých podkapitolách bude vždy na počátku uveden: 

• název vyučovacího předmětu a jeho charakteristika 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

1. stupeň 2. stupeň 

POVINNÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEMĚTY 

Český jazyk Český jazyk a literatura Hudební výchova Pracovní činnosti volitelné 

Anglický jazyk Anglický jazyk Tělesná výchova Seminář z českého jazyka 

Matematika Německý jazyk Výchova ke zdraví Seminář z matematiky 

Informatika Matematika Pracovní činnosti Zájmová tělesná výchova 

Prvouka Informatika Společenskovědní informatika Domácnost 

Vlastivěda Dějepis  Seminář ze zeměpisu 

Přírodověda Občanská výchova  Mediální výchova 

Hudební výchova Fyzika  Seminář z chemie 

Výtvarná výchova Chemie   

Tělesná výchova Přírodopis   

Pracovní činnosti Zeměpis   
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5.1 Jazyk a jazyková komunikace 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
8 9 8 8 7 4 4 4 5 57 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
 

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Kvalita jazykového vzdělávání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka. Dokonalé 
ovládání a užívání mateřského jazyka vede žáky k poznání a pochopení společensko-kulturního vývoje lidské 
společnosti. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru jsou velmi důležité pro osvojování poznatků ve všech 
oblastech vzdělávání. Podstatným způsobem rozvíjí jejich myšlení a prožívání, podmiňuje jejich úspěšnost v dalších 
předmětech i v dalším vzdělávání. Proto Český jazyk a literatura zaujímá mezi vyučovacími předměty klíčové 
postavení. Tento předmět je vyučován ve všech ročnících I. a II. stupně.  
 
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk a literatura má komplexní charakter, je rozdělen do tří složek:  
1. Komunikační a slohová výchova  
2. Jazyková výchova  
3. Literární výchova  
 
V rámci těchto složek se žáci učí i čtení a psaní (zejména I. stupeň). V hodinách tohoto předmětu nebudou ostré 
hranice mezi učivem mluvnice, slohu a literární výchovy, ale žáky vedeme k tomu, aby si uvědomovali propojenost 
všech těchto složek.  
V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení spisovného jazyka. Učí se poznávat a 
rozlišovat jeho další formy. Gramatika však není chápána jen jako cíl, ale jako cesta, která díky poznávání struktury 
jazyka pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti žáků. Poznatky získané na 1. stupni žáci 2. stupně zdokonalují. Např. 
upevňují znalost českého pravopisu a také jsou vedeni k hlubšímu pochopení české syntaxe a využití tohoto poznání 
ve vlastní jazykové praxi. Dalším cílem jazykového vyučování je neustálé zvyšování jazykové kultury žáků. Průběžně 
se seznamují s různými jazykovými příručkami, učí se s nimi pracovat a jednotlivé pomůcky využívat v praxi. Jazyková 
výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a 
srozumitelného vyjadřování.  
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V literární výchově má klíčový význam výchova ke „ čtenářství “ – četba s porozuměním, protože prostřednictvím 
četby žáci poznávají základní literární druhy, učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti, formulují vlastní názory        
o přečteném díle, rozvíjí se estetické vnímání. Na I. stupni je nejdůležitějším cílem naučit děti číst a psát. Klade se 
důraz na čtení s porozuměním čteného textu. Je nutné rozvíjet dorozumívací schopnosti žáků. Tyto získané 
dovednosti jsou na II. stupni neustále rozvíjeny a doplňovány. Např. žáci vyhledávají informace o spisovatelích a jejich 
dílech v různých informačních zdrojích, pracují s literárními prameny i s texty různého zaměření. 
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, 
kultivovaně psát a mluvit. Důraz by měl být kladen na analýzu nejen psaných, ale i mluvených projevů, aby se v nich 
žáci vyznali, porozuměli jim, kriticky posoudili obsah sděleného textu a také hledali další souvislosti. 
Práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a s nadanými žáky je zmíněna v Charakteristice ŠVP. 

Obsahové, časové a organizační 
vymezení předmětu (specifické 
informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci) 

Hlavně na I. stupni o časové dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující. Psaní se na I. stupni vyučuje zpravidla                   
v menších časových celcích než je celá vyučovací hodina, nejčastěji v kombinaci se čtením. Komunikační a slohová 
výchova je součástí téměř každé hodiny jazykového a literárního vyučování. 
Také ve výuce na II. stupni se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. Rozdělení hodin mezi jednotlivé 
složky však vždy záleží na učiteli, na probírané látce a její pochopení všemi žáky. Časovou dotaci jednotlivých 
jazykových složek na I. i II. stupni lze také upravovat vzhledem k různým projektům, které může vyučující zařadit. 
Výuka probíhá zpravidla v kmenových třídách, popř. v počítačové učebně nebo v knihovně. K výuce jazykové, 
komunikační a slohové výchovy žáci nejvíce používají učebnice českého jazyka, které mohou být doplněny 
pracovními listy a pracovními sešity. V literární výchově jsou převážně používány čítanky.  Starší žáci dále využívají 
Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Stručnou mluvnici českou a další slovníky a encyklopedie. 
Součástí výuky jsou návštěvy knihoven, divadelních a filmových představení a výstav. Na jednotlivá literární témata 
mohou navazovat také exkurze. 

Formy a metody práce - samostatná práce, skupinová práce, projekty, referáty. 
Vzdělávací obsah je členěn do těchto tematických okruhů:  
Komunikační a slohová výchova:  

1. Čtení  
2. Naslouchání  
3. Mluvený projev  
4. Písemný projev 

Jazyková výchova:  
1. Zvuková stránka jazyka  
2. Slovní zásoba a tvoření slov  
3. Tvarosloví  
4. Skladba  
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5. Pravopis  
6. Obecné poučení o jazyce 

Literární výchova:  
1. Poslech literárních textů  
2. Zážitkové čtení a naslouchání  
3. Tvořivé činnosti s literárním textem 
4. Způsoby interpretace literárních a jiných děl  
5. Základy literární teorie a historie  
6. Základní literární druhy a žánry 

Integrace předmětů • Český jazyk a literatura 

Mezipředmětové vztahy • Dějepis – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Hudební výchova – rytmizace, melodizace 
• Přírodověda – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Výtvarná výchova - umění 
• Anglický jazyk – význam slov, psaní, čtení 
• Německý jazyk – význam slov, psaní, čtení 
• Zeměpis – čtení, vyhledávání informací, orientace v mapě 
• Informatika – čtení, psaní na klávesnici, vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis - čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Občanská výchova – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Pracovní činnosti – čtení, psaní, výroba učebních pomůcek 
• Matematika – čtení, psaní 
• Výchova ke zdraví – relaxační techniky, životní styl 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Český jazyk jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a 
rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Cílem vzdělávání v předmětu - Český jazyk a literatura je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, 
která je pro ně dosažitelná, a tak je připravit na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 
Kompetence k učení: 
• Pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání. 
• Individuální prožívání slovesného uměleckého díla, sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení pozitivního vztahu 

k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a rozvíjení emocionálního a estetického 
vnímání. 

• Samostatné získávání informací z různých zdrojů a zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty 
různého zaměření. 
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• Práce s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami. 
• Poznávání vlastních pokroků a aktivní zapojení do vyučovacího procesu. 
• Učitel dbá na stálé zdokonalování čtení a psaní všech žáků. 

Kompetence k řešení problémů: 
• Hledání nejvhodnějšího způsobu řešení a překonávání nezdarů. 
• Schopnost požádat o radu a řídit se jí. 
• Učitel vede ohleduplně žáky ke kladnému řešení problémů. 

Kompetence komunikativní: 
• Zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v 

rámci interkulturní komunikace. 
• Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe 

sama. 
• Vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, vyjádření jeho potřeb 

i prožitků a sdělování názorů. 
• Zvládnutí jednoduché formy písemné komunikace za využití běžných informačních a komunikačních prostředků. 
• Učitel vede žáky k výstižnému ústnímu i písemnému vyjadřování. 

Kompetence sociální a personální: 
• Povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti. 
• Respektování pravidel práce v týmu, navazování a udržování vztahů s vrstevníky. 
• Respektování druhých lidí a snaha o upevňování dobrých mezilidských vztahů. 
• Učitel vyžaduje od žáků slušné chování, vzájemnou toleranci a sebekázeň. Dodává jim sebedůvěru. 

Kompetence občanské: 
• Pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele 

národního společenství. 
• Rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního 

bohatství. 
• Rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti. 
• Respektování společenských norem a pravidel soužití. 
• Učitel motivuje žáky ke správnému postoji k životu ve společnosti. 

Kompetence pracovní: 
• Rozšiřování komunikačních schopností a koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení. 
• Učitel vede žáky k využívání svých znalostí v praxi a dodržování pravidel hygieny práce. 
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Způsob hodnocení žáků Při hodnocení žáků je uplatňována přiměřená náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok 
každého žáka. Hodnocení probíhá celoročně podle zvládnutí jednotlivých výstupů, schopnosti řešit problémové 
situace, úrovně komunikačních dovedností, v postojích a dovednostech, míry zodpovědnosti. Dbáme na pečlivé 
procvičení probíraných jevů a poté přistupujeme k hodnotícím metodám výuky.  
Sledována je práce v hodině, domácí příprava, podíl jednotlivce na skupinové práci a celkový zájem o předmět.  
Podklady pro celkovou klasifikaci žáků jsou získávány hodnocením písemných forem (diktáty, pravopisná cvičení, 
doplňovací cvičení, testy, slohová cvičení, slohové práce, aj. ), ale také hodnocením ústních projevů ( např. recitace 
básně, rozborem mluvních cvičení a referátů, ústní opakování učiva apod. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
1. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-1-01 
ČJL-3-1-02 
ČJL-3-1-03 
ČJL-3-1-04 
ČJL-3-1-05 
ČJL-3-1-06 
ČJL-3-1-07 
ČJL-3-1-08 
ČJL-3-1-09 
ČJL-3-1-11 
 
 
 

• čte nahlas slova, věty a krátké texty 
• rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek 
• rozumí jednoduchým písemným pokynům 
• adekvátně reaguje na mluvené pokyny    
• pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se 
• mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje 

nedbalou nebo nesprávnou výslovnost 
• s pomocí učitele aplikuje zásady správného dýchání a 

mluveného projevu 
• v promluvách užívá vhodné verbální prostředky řeči 
• krátce, souvisle vypráví své zážitky 
• uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení 

psacího náčiní 
• udržuje si pracovní a hygienické návyky 
• píše správně tvary písmen a číslic 
• kontroluje vlastní písemný projev 
• seřadí ilustrace dle časové (dějové) posloupnosti 
• podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh 

• věcné čtení 
• naslouchání: praktické a věcné 
• souvislý mluvený projev 
• technika mluveného projevu 

- dýchání 
- výslovnost 
- nonverbální prostředky 

• hygiena psaní 
• technika psaní 
• mluvený projev 

- vypravování 
- dialog 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-2-01 
ČJL-3-2-05 
 
 
 
 

• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova; 
• rozlišuje slovo, slabiku, hlásku; 
• čte a rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky; 
• pozná větu, píše na konci věty tečku;  
• ve svém mluveném projevu užívá správné tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 

• písmena 
- malá 
- velká 
- tiskací 
- psací 

• délka samohlásek 
• opis a přepis slov, vět  
• kultura mluveného projevu 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-3-01 
ČJL-3-3-02 
ČJL-3-3-03 
ČJL-3-3-04 
 
 
 

• čte literární texty, pozorně naslouchá čtení 
• recituje básně, říkadla a rozpočítadla, zpaměti je 

přednáší 
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
• rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav 
• odliší jednotlivé literární pojmy 
• pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej 

• čtení 
• naslouchání 
• literární žánry 
• literární pojmy 

- kniha 
- čtenář 
- divadelní představení 
- loutkové divadlo 
- herec 

• tvořivé činnosti s literárním textem 
- přednes 
- dramatizace 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
2. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-1-01 
ČJL-3-1-02 
ČJL-3-1-03 
ČJL-3-1-05 
ČJL-3-1-06 
ČJL-3-1-10 

• čte nahlas i potichu známé i neznámé jednoduché texty 
• jednoduše reprodukuje přečtené texty 
• rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci 

a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje 
• rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí života, 

např. v dopravě, knihovně, divadle 
• podle konkrétní komunikační situace volí vhodné 

oslovení a rozloučení 
• vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné 

partnerem 
• správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v připravených 

i nepřipravených školních projevech 
• v krátkých promluvách v běžných školních 

a mimoškolních situacích užívá vhodně melodie a 
tempa řeči, pauz a důrazu 

• svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a vhodnou 
mimikou 

• píše krátká sdělení podle pokynů učitele 

• čtení s porozuměním 
• čtení a naslouchání s porozuměním 
• mluvený projev 

- základní techniky 
- pravidla dialogu 
- nonverbální prostředky 

• psaný projev žáka 
 
 
 
 
 
 
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
MKV – Lidské vztahy  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-2-01 
ČJL-3-2-02 
ČJL-3-2-08 
ČJL-3-2-03 
ČJL-3-2-07 
 

• rozděluje slova na konci řádků 
• seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich prvního 

písmena 
• identifikuje a správně píše slova, v nichž dochází ke 

spodobě znělosti 
• označí přízvučnou slabiku ve slově 
• správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných 

slov 

• slabika 
• abeceda 
• spodoba znělosti 
• slovní druhy 

 

• rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov 
• ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené 
• v textu najde slova příbuzná, citově zabarvená a 

zdrobněliny, vytvoří vlastní 
• přiřadí správně slova stejného anebo podobného 

významu a slova významu opačného 
• rozpozná a uvede více významů u známých slov 

• význam slov 
- slova nadřazená a podřazená 
- synonyma, antonyma 
- slova příbuzná 
- slova citově zabarvená 
- zdrobněliny 

 

• aplikuje pravidla psaní u, ú a ů, i/y po tvrdých a 
měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě mimo 
morfologický šev, pravopis zdůvodní 

• správně píše velká písmena na počátku vět a vlastních 
jmen, pravopis zdůvodní 

• pravopis lexikální 
• vlastní jména 

 

• rozliší slova do skupin dle jejich obecného významu 
(děj, věc, okolnost, vlastnost) 

• významové okruhy slov 
 

 

• rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz, přání 
• podle komunikačního záměru mluvčího zaznamená 

správně interpunkci na konci věty 
• moduluje melodii výpovědi dle svého záměru 
• v krátké výpovědi opraví chybnou modulaci 

• druhy vět podle komunikačního záměru 
mluvčího 

 

OSV – Mezilidské vztahy  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-3-01 
ČJL-3-3-02 
ČJL-3-3-03 
ČJL-3-3-04 

• při četbě nebo přednesu literárního textu správně 
vyslovuje, vhodně frázuje a užívá správné tempo a 
melodii řeči 

• krásná literatura 
• poslech literárních textů 
• přednes literárních textů 

MKV – Kulturní diference  
 

• stručně reprodukuje obsah krátkého literárního textu 
• vyjádří pocity z přečteného literárního textu mluvenou 

formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami, 
např. komiksem, obrázkem 

• reprodukce textu 
• počátky interpretace literatury 

 

• odliší vyjadřování v próze a ve verších 
• rozumí základním literárním pojmům 
• vymyslí závěr jednoduchého příběhu 
• zaznamená klíčová místa jednoduchého literárního 

textu formou obrázku 

• literární druhy a žánry: poezie, próza, báseň, 
pohádka, hádanka, rozpočítadlo, říkanka 

• literární pojmy: spisovatel, básník, čtenář, 
divadelní představení, herec, režisér 

• čtení s porozuměním 
• poslech literárních textů 
• zážitkové čtení a naslouchání 
• tvůrčí psaní 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
3. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-1-01 
ČJL-3-1-02 
ČJL-3-1-03 
ČJL-3-1-06 
ČJL-3-1-07 
ČJL-3-1-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 
a náročnosti 

• vyhledává informace v encyklopediích a slovnících pro 
děti 

• při čtení vhodně užívá nonverbální prostředky 
• reprodukuje obsah textu 
• doplní text o chybějící část, dovypráví jej, vymyslí název 

úryvku textu 

• čtení s porozuměním 
• tvořivá práce s textem 

 

• aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel 
a pokynů pro různé situace ve škole 

• naslouchání a čtení s porozuměním OSV – Komunikace 

• dodržuje vhodnou vzdálenost k partnerovi, udržuje 
s ním oční kontakt 

• rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá o 
přerušení a uvede důvod 

• naslouchá mluvenému projevu spolužáka a uvědomuje 
si jeho nonverbální prostředky 

• odhalí výraznější chyby v mluveném projevu, upozorní 
na ně a pomůže s jejich opravováním 

• v jednoduchém projevu dbá na to, aby byl gramaticky a 
věcně správně 

• opraví chyby v samostatném vypravování spolužáka 

• mluvený projev 
- dialog 
- verbální a nonverbální prostředky 

komunikace 
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 • sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty 
• v písemném projevu užívá vhodně jazykové 

prostředky, grafické symboly a interpunkci 
 

• psaný projev 
- vypravování, popis 
- inzerát, dopis 
- pozdrav 
- základy elektronické komunikace 
- grafické symboly 

• rozvoj slovní zásoby 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-2-08 
ČJL-3-2-04 
ČJL-3-2-06 
 

• odůvodňuje a správně píše i/y po obojetných 
souhláskách ve vyjmenovaných slovech 

• správně píše vlastní jména vybraných států, ulic, 
zeměpisných názvů 

• pravopis 
- vyjmenovaná slova 
- velká písmena 

 

• rozezná slovo ohebné a slovo neohebné; 
• v základním tvaru rozliší všechny ohebné slovní druhy 

• tvarosloví 
- slova ohebná a neohebná 
- slovní druhy 

 

• spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné 
spojovací výrazy 

• obmění spojovací prostředky podle potřeby svého 
projevu nebo podle zadání učitele 

• spojování vět 
• spojovací prostředky 

- spojky 
- vztažná zájmena 
- příslovce 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-3-3-02 
ČJL-3-3-04 
ČJL-3-3-03 
 
 
 

• ústně i písemně vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
• podle svých schopností ztvární obsah textu 

jednoduchými obrázky, jednoduchým komiksem, 
dramatizací či hudebním doprovodem 

• zážitkové čtení a naslouchání  
• reprodukce literárního textu 
• tvořivé činnosti s literárním textem 

MKV – Mezilidské vztahy 

• rozliší poezii a prózu 
• pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a 

zvířecím hrdinou, bajku 
• uvede nejznámější autory a ilustrátory knih pro děti 

• Literární pojmy 
- verš 
- rým 
- pohádka 

• dětská literatura 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
4. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-2-01 
ČJL-5-2-02 
ČJL-5-2-03 
ČJL-5-2-04 
ČJL-5-2-05 
ČJL-5-2-06 
ČJL-5-2-07 
ČJL-5-2-08 
 

• sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a své 
prožitky 

• doplňuje neúplný text 
• sestaví souvislé vypravování (podle pravidel časové a 

příčinné souvislosti) 
• reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj 

podstatné informace a zapamatuje si je 

• čtení a naslouchání s porozuměním a věcné 
čtení 

• osnova textu 
• vypravování 

MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediální sdělení 

• dodržuje pravidla komunikace v různých prostředích a 
pravidla bezpečnosti na internetu 

• vhodně se zapojí do rozhovoru, udržuje a ukončí jej 
• za pomoci učitele rozpoznává některé manipulativní 

záměry a techniky a diskutuje o nich 
• dle komunikačního záměru vědomě moduluje a 

intonuje promluvu, užívá vhodně tempa a pauz řeči 
• promluvu upraví podle změněného záměru 
• postihne významné rozdíly mezi spisovnou a 

nespisovnou výslovností 
• rozhodne, zda je ukázka textu vhodná pro určitou 

situaci (s ohledem na spisovnost projevu) 

• mluvená komunikace, nonverbální 
prostředky 

• dialog 
• spisovná výslovnost 
• sociální sítě, telefon 
• věcné naslouchání a čtení 
 

OSV – Komunikace 

• správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy 
v jednoduchých písemných projevech 

• dodržuje kompoziční a jiné požadavky spojené 
s vypravováním a popisem 

• vyplní správně jednoduché formuláře 

• písemný projev 
• dopis 
• blahopřání 
• vzkaz 
• zpráva 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
MEV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
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• sestaví osnovu vypravování, než začne psát souvislý 
text 

• tvoří nadpisy, člení text na odstavce 
• v souvislém textu zachovává časovou a příčinnou 

souvislost 
• podle osnovy vypráví krátký příběh, užívá vhodný jazyk 
• popíše jednoduchý pracovní postup 

• vypravování 
• popis 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-1-01 
ČJL-5-1-03 
ČJL-5-1-04 
ČJL-5-1-05 
ČJL-5-1-06 
ČJL-5-1-07 
ČJL-5-1-08 
ČJL-5-1-09 
ČJL-5-1-10 
 

• vyhledá a vhodně použije slova stejného nebo 
podobného významu 

VÝZNAM SLOVA 
• slova jednoznačná 
• slova mnohoznačná 
• synonyma 

M – číslo a početní operace 

• v jednoduchých případech rozliší kořen slova, část 
předponovou a příponovou 

• podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova 
• rozpozná a správně napíše předponu a předložku, 

zvládá jejich pravopis 

STAVBA SLOVA 
• kořen 
• předpona 
• část příponová 

 

• vyhledává v neznámém textu plnovýznamová slova a 
určí jejich slovní druh 

• ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru 
• vhodně užívá koncovky spisovné a nespisovné 

s ohledem na komunikační situaci 
• určí nespisovné tvary u českých slov 
• označí různé komunikační situace, při nichž je vhodné 

užívat spisovných tvarů slov 

TVAROSLOVÍ 
• slovesa 
• podstatná jména 
• slovní druhy 
• spisovné a nespisovné tvary jmen a sloves 

OSV – Komunikace 

• ve dvojčlenné větě vyhledá základní skladební dvojici 
• ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní 

skladební dvojici za pomoci příslušných osobních 
zájmen 

SKLADBA 
• základní větné členy 
• nevyjádřený podmět 
• spojovací výrazy 

 

• odlišuje větu jednoduchou a souvětí 
• ve svém projevu užívá vhodných spojovacích výrazů a 

obměňuje je dle pokynů učitele 

• věta jednoduchá a souvětí, vzorec souvětí 
 
 

 

• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
uvnitř slova a slovech s nimi příbuzných 

• vyjmenovaná slova, slova příbuzná, jiné 
tvary slov 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-3-01 
ČJL-5-3-02 

• sdělí své dojmy z přečteného literárního textu, 
argumentuje s oporou jeho konkrétní částí 

• své dojmy vyjádří písemně i ústně 
• označí v krátkém odstavci literárního textu 

nejdůležitější část, svůj výběr zdůvodní 
• vypíše z textu informace dle zadání učitele 
• vypíše z textu informace, které jej zaujmou, formuluje 

otázky vyplývající z textu 
• přednáší a volně reprodukuje text  
• tvoří vlastní text na dané či vlastní téma 
• rozliší poezii, prózu, drama 
• odliší umělecký text od neuměleckého 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA 
• zážitkové čtení 
• interpretace literárního díla 
• tvořivé činnosti s literárním textem 
• literární pojmy, druhy a žánry 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA  
5. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-1-01 
ČJL-5-1-02 
ČJL-5-1-03 
ČJL-5-1-04 
ČJL-5-1-05 
ČJL-5-1-06 
ČJL-5-1-07 
ČJL-5-1-08 
ČJL-5-1-09 
ČJL-5-1-10 

• 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 

• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechává 

vzkaz na záznamníku 
• píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry 
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 

ČTENÍ 
• praktické čtení 

- technika 
- orientace v textu 

• věcné čtení 
- zdroj informací 
- klíčová slova 

• naslouchání praktické 
- pozdrav 
- oslovení 
- omluva 
- prosba 
- vzkaz 

• naslouchání věcné 
- soustředěná aktivita 
- zaznamenání otázky 

MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediálních sdělení 

• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 
svého komunikačního záměru 

• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně 
ji užívá podle komunikační situace 

• píše správně po stránce obsahové i formální 
jednoduché komunikační žánry 

• vytváří osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 
krátký mluvený projev nebo písemný s dodržením 
časové posloupnosti 

MLUVENÝ PROJEV 
• základy techniky 

- dýchání,  tvorba hlasu 
- výslovnost 

• vypravování 
• dialog 

- zahájení, ukončení 
- střídání rolí 

• mimika, gesta 
• zdvořilé vystupování 
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• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
• volně reprodukuje text podle svých schopností 
• tvoří vlastní literární text na dané téma 
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární  literární pojmy 

PSANÍ 
• základní hygienické návyky 
• technika psaní 
• žánry písemného projevu 

- adresa 
- pozvánka 
- inzerát 
- dopis 
- popis 
- vypravování 

 

• vyplní tiskopis podle osobních údajů TISKOPISY 
• přihláška 
• dotazník 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-2-01 
ČJL-5-2-02 
ČJL-5-2-03 
ČJL-5-2-04 
ČJL-5-2-05 
ČJL-5-2-06 
ČJL-5-2-07 
ČJL-5-2-08 
ČJL-5-2-09 

• porovnává významy slov 
• uvede příklady jednoznačných a mnohoznačných slov 
• rozpozná protikladná, souznačná a souřadná slova 
• vybere slova s významem nadřazeným a podřazeným 

VÝZNAM SLOV 
• jednoznačná a mnohoznačná 
• s citovým zabarvením  
• protikladná, souznačná, souřadná 
• slova s významem nadřazeným a 

podřazeným 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 

• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou 
a koncovku 

• utváří příbuzná slova 
• vyjmenuje vyjmenovaná slova a aplikuje je při psaní 
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
• vyhledá ve slovníku neznámá slova 

 

STAVBA SLOVA 
• předpony, přípony, koncovky, kořen 
• pravopis předpon a předložek 
• slova příbuzná 
• vyjmenovaná slova 
• slova spisovná a nespisovná 
• práce se slovníky 

OSV – Komunikace 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
• určuje ohebné slovní druhy a využívá je v gramaticky 

správných tvarech 
 

SLOVNÍ DRUHY 
• slovesa 
• podstatná jména 
• přídavná jména  
• zájmena 
• číslovky  

 

• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 
základní dvojici označuje základ věty 

• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 

větu jednoduchou v souvětí 
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje 

SKLADBA 
• základní skladební dvojice 
• druhy podmětu 
• druhy přísudku 
• shoda přísudku s holým podmětem 
• spojování jednoduchých vět v souvětí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA  5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-5-3-01 
ČJL-5-3-02 
ČJL-5-3-03 
ČJL-5-3-04 
 

• aktivně čte a naslouchá při zážitkovém čtení • poslech literárních textů 
• zážitkové čtení a naslouchání 

 

• přednese jednoduchý literární text 
• vymyslí a nacvičí dramatizaci literárního textu 
• realizuje výtvarný doprovod k vybranému literárnímu 

dílu 

ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM 
• přednes 
• volná reprodukce 
• dramatizace 
• výtvarný doprovod 

 

• rozezná základní literární druhy a žánry 
• vysvětlí základní literární pojmy 

ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY 
• literární druhy a žánry 
• spisovatel, básník, kniha, čtenář, divadelní 

představení, herec, režisér, verš, rým, 
přirovnání 

 

• reflektuje svůj zážitek z dramatického díla SOUČASNÁ DRAMATICKÁ UMĚNÍ A MÉDIA 
• divadelní 
• filmová, televizní a rozhlasová 
• multimediální tvorba 

 

• rozpozná základní divadelní druhy 
• popíše a zhodnotí obsah divadelního představení  

ZÁKLADNÍ DIVADELNÍ DRUHY 
• činohra 
• zpěvohra 
• loutkové divadlo 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
6. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-1-01 
ČJL-9-1-04 
ČJL-9-1-05 
ČJL-9-1-06 
ČJL-9-1-07 
ČJL-9-1-08 
ČJL-9-1-09 
ČJL-9-1-10 
 

• dokáže vyjádřit hlavní myšlenku textu 
• dokáže sestavit osnovu  
• čte s porozuměním, je schopen převyprávět děj 
• rozlišuje jednotlivé části vypravování 
• ovládá grafickou úpravu – členění textu 
• užívá vhodné jazykové prostředky k oživení textu 

(přímou řeč, vhodná slovesa ke zvýšení dějového 
napětí) 

• vytvoří souvislý text s logickou návazností (vlastní 
tvořivé psaní) 

• vhodně užívá jazykových prostředků vzhledem 
k záměru 

• popíše předmět – postupuje od částí k celku, dodržuje 
logický sled 

• ovládá tvorbu krátkých slohových útvarů 
• rozeznává různé způsoby dorozumívání a používá je ve 

vhodné komunikační situaci 
• rozlišuje druhy dopisů a dodržuje jejich stanovenou 

formu 
• umí poslat e-mail 

ÚVOD DO UČIVA SLOHU 
VÝPISKY 
VÝTAH 
VYPRAVOVÁNÍ 
POPIS 
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ KOMUNIKAČNÍ ŽÁNRY 

OSV – Kreativita 
OSV – Poznávání lidí  
MEV – Stavba mediálních sdělení  
OSV – Komunikace  
MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-2-02 
ČJL-9-2-03 
ČJL-9-2-04 
ČJL-9-2-05 
ČJL-9-2-06 
ČJL-9-2-07 
 
 
 
 
 

• rozlišuje spisovný a nespisovný projev 
• vyhledává informace v jazykových příručkách a aktivně 

je využívá 

ČESKÝ JAZYK 
• rozvrstvení národního jazyka 
• jazykové příručky 

MKV – Multikulturalita 

• určuje správně význam slov 
• zvládá slovotvorný rozbor 
• rozlišuje ve slově kořen, předponu, příponu a koncovku 
• rozlišuje předponu a předložku 
• uvádí do souvislosti pravopis spjatý se slovem, s jeho 

stavbou a tvořením – odůvodňuje pravopis 
• odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných 

souhláskách 
• zvládá zažité pravopisné vědomosti a umí je aplikovat 

v jazykovém projevu 

NAUKA O SLOVĚ 
• tvoření slov – odvozování  

- slovotvorný rozbor 
- střídání hlásek při odvozování 

• rozbor stavby slova 
• pravopis slov: 

- zdvojené souhlásky 
- skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 
- předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze 
- předložky s/se, z/ze 
- i/y po obojetných souhláskách 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 

• určuje správně ohebné slovní druhy 
• význam podstatných jmen 
• roztřídí podstatná jména podle druhů 
• rozlišuje tři druhy adjektiv 
• zvládá pravopis koncovek podstatných i přídavných 

jmen  
• umí stupňovat přídavná jména 
• správně třídí druhy zájmen a číslovek 
• tvoří jejich spisovné tvary a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 
• správně určí mluvnické kategorie jmen  
• dokáže první čtyři slovní druhy skloňovat 
• rozliší slovesné tvary určité a neurčité 
• správně určí mluvnické kategorie u sloves 

TVAROSLOVÍ 
• podstatná jména 

- mluvnické kategorie 
- druhy podstatných jmen 
- procvičování tvarů podle vzorů 

• přídavná jména 
- druhy a vzory přídavných jmen 
- pravopis koncovek příd. jmen 
- skloňování přídavných jmen 
- stupňování přídavných jmen 

• zájmena  
- druhy zájmen 
- skloňování zájmen 

• číslovky 

OSV – Komunikace 
 
cizí jazyk 
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• umí slovesa časovat - druhy 
- skloňování základních číslovek 
- pravopis číslovek 

• slovesa 
- slovesné tvary určité, neurčité, 

jednoduché, složené 
- mluvnické kategorie – osoba, číslo, 

způsob, čas 
• pozná základní skladební dvojici 
• využívá znalostí shody přísudku s podmětem 

v písemném projevu 
• vyhledává ostatní rozvíjející větné členy 
• odliší větu jednoduchou od souvětí 
• orientuje se ve stavbě věty 

SKLADBA 
• podmět – druhy 
• přísudek – druhy 

- shoda přísudku s podmětem 
• přívlastek  
• předmět  
• příslovečné určení 
• věta jednoduchá, souvětí 

MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-3-01 
ČJL-9-3-03 
ČJL-9-3-04 
ČJL-9-3-06 
ČJL-9-3-08 
ČJL-9-3-09 
 
 
 
 
 

• čte text s porozuměním a dokáže jej volně 
reprodukovat 

• dokáže pracovat s textem, najde hlavní myšlenku, 
charakterizuje hlavního hrdinu 

• tvoří si svůj Čtenářský deník, dokáže využívat různé 
zdroje (internet, slovníky, katalogy, návštěva knihovny) 

• rozliší lyriku od epiky  
• rozliší poezii od prózy 
• pozná drama a jeho charakteristické znaky 
• rozliší žánry lidové tvorby 
• umí charakterizovat pohádku 
• rozezná další literární žánry – pověst, bajku, povídku, 

román, 
• umí vyprávět nějakou pověst 
• uvědomuje si historii národa 
• rozlišuje fantazii od skutečnosti 
• naučí se recitovat několik básní 
• formuluje jasně a souvisle své dojmy z uměleckého díla 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 
• lyrika 
• epika 
• drama 

LIDOVÁ SLOVESNOST 
• pohádka 
• pověst 
 
BAJKA 
 
POVÍDKA 
 
ROMÁN 
 
POEZIE  
 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
 
Městská knihovna 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
7. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-1-01 
ČJL-9-1-04 
ČJL-9-1-05 
ČJL-9-1-06 
ČJL-9-1-07 
ČJL-9-1-08 
ČJL-9-1-09 
ČJL-9-1-10 
 

• dokáže najít rozdíl mezi projevem mluveným a psaným  
• v mluvném a psaném projevu vhodně užívá verbálních i 

nonverbálních komunikačních prostředků 
• čte s porozuměním, je schopen převyprávět děj 
• vybere jazykové prostředky vhodné pro danou 

komunikační situaci 
• dokáže vyjádřit hlavní myšlenku textu 
• rozlišuje jednotlivé části vypravování 
• užívá vhodné jazykové prostředky k oživení textu 

(přímou řeč, vhodná slovesa ke zvýšení dějového 
napětí) 

• vlastní tvořivé psaní - vytvoří souvislý text s logickou 
návazností   

• rozlišuje druhy charakteristiky 
• používá výstižná pojmenování (přívlastky, přirovnání, 

aj.) 
• popíše vybrané umělecké dílo 
• zpracuje jednoduchý pracovní postup (referát) 

ÚVOD DO UČIVA SLOHU    
 
PROJEVY MLUVENÉ A PSANÉ 
 
KRITICKÉ ČTENÍ   
 
VÝTAH  
 
VYPRAVOVÁNÍ  
 
CHARAKTERISTIKA 
            
POPIS 
• popis uměleckého díla 
• popis pracovního postupu 
 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Kreativita 
OSV – Komunikace 
MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediálních sdělení 
 
všechny předměty 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-2-02 
ČJL-9-2-03 
ČJL-9-2-04 
ČJL-9-2-05 
ČJL-9-2-06 
ČJL-9-2-07 
ČJL-9-2-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zvládá zažité pravopisné vědomosti a umí je aplikovat 
v jazykovém projevu 

• píše bez pravopisných chyb 
• uvědomuje rozdíl mezi gramatickým a věcným 

významem slova  
• umí vyhledávat informace ve výkladovém slovníku 
• rozpoznává přenesená pojmenování, pracuje s frazémy 
• tvořivě využívá jazykových prostředků pro oživení textu    
• rozpozná odborný text 
• zvládá rozbor stavby slova 
• zvládá způsoby obohacování slovní zásoby 
• umí rozlišit způsoby tvoření slov 

VÝZNAM SLOVA 
• slovo, sousloví, rčení 
• slova jednoznačná a mnohoznačná 
• synonyma, homonyma, antonyma 
• odborné názvy – termíny 

 
NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ 
• stavba slova 
• slovní zásoba - způsoby jejího obohacování 

OSV – Kreativita 
MKV – Lidské vztahy 
 
cizí jazyky 
 
 

• určuje správně ohebné slovní druhy 
• zvládá pravopis koncovek podstatných i přídavných 

jmen  
• rozpoznává druhy podstatných jmen, přídavných jmen, 

zájmen, číslovek 
• tvoří jejich spisovné tvary a vědomě jich používá ve 

vhodné komunikační situaci 
• správně určí mluvnické kategorie jmen  
• ověřuje si správnost tvarů sloves v jazykových příručkách 
• rozlišuje slovesné kategorie 
• dokáže neohebné slovní druhy rozlišit a vyhledat v textu 
• stupňuje příslovce 
• rozlišuje předložky vlastní a nevlastní 
• objasní úlohu spojek 
• využívá částic a citoslovcí pro oživení textu 

TVAROSLOVÍ 
 
OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 
• podstatná jména 
• přídavná jména 
• zájmena 
• číslovky 
• slovesa     

o slovesný rod činný, trpný 
o slovesné třídy 

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 
• příslovce 
• předložky 
• spojky 
• částice 
• citoslovce 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
 

• rozlišuje v textu věty podle postoje mluvčího SKLADBA OSV – Komunikace 
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• dokáže obsah věty dvojčlenné vyjádřit větou 
jednočlennou a naopak   

• dokáže vyjádřit obsah dvojčlenných vět větným 
ekvivalentem   

• rozpoznává druhy přísudků a podmětů 
• prakticky uplatňuje učivo - shoda přísudku s podmětem 
• rozšíří daný větný člen na několikanásobný, správně 

doplní interpunkční znaménko, nebo spojku  
• nahrazuje větný člen vedlejší větou a naopak 
• rozlišuje větu hlavní od vedlejší 
• rozliší druh vedlejší věty 

• druhy vět podle postoje mluvčího 
• věty jednočlenné, dvojčlenné a větné 

ekvivalenty 
• přísudek – druhy 
• podmět – druhy 
• rozvíjející větné členy 
• druhy vedlejších vět 

- VV podmětná 
- VV přísudková 
- VV přívlastková 
- VV předmětná 
- VV příslovečná 
- VV doplňková 

MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediálních sdělení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-3-01 
ČJL-9-3-03 
ČJL-9-3-04 
ČJL-9-3-06 
ČJL-9-3-08 
ČJL-9-3-09 
 
 
 
 
 

• čte text s porozuměním a dokáže jej volně 
reprodukovat 

• uvede, zda daný text je próza, poezie, nebo drama - 
uvede jejich charakteristické znaky  

• dokáže charakterizovat daný literární žánr 
• dokáže pracovat s textem, najde hlavní myšlenku, 

charakterizuje hlav. hrdinu 
• uvede argumenty, proč upřednostňuje knihu před 

médii a naopak 
• formuluje jasně a souvisle své dojmy z uměleckého díla  
• na ukázkách demonstruje typické znaky cestopisu jako 

literatury faktu 
• vysvětlí pojmy sci-fi, fantasy; uvede knihy těchto žánrů, 

které zná z vlastní četby (nebo film)  
• dokáže v ukázce vyhledat fantaz. prvky 
• vyhledá jazykové a stylotvorné prostředky, kterými 

autor dosahuje napětí 
• vysvětlí typ literatury a filmu zvaný horor, vyhledá 

místa největšího napětí, odliší realitu od fikce 
• porovná horor s detektivkou, uvede rozdíly a společné 

znaky 
• rozlišuje poezii od prózy 
• určí, zda uvedené básně patří mezi epické, lyrické nebo 

lyricko-epické 
• rozlišuje epiku od lyriky 
• na konkrétní básni ukáže, co je sloka, verš, rým  
• vyhledá v básni básnické prostředky 
• naučí se recitovat několik básní nebo úryvků z prózy 

vhodných pro svůj věk 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 
 
CESTOPIS 
 
SCI-FI 
 
FANTASY   
                          
HOROR 
 
DETEKTIVKA 
 
POEZIE  
 
DRAMA 
 
STAROVĚKÁ LITERATURA 
• bible - Starý zákon  
• epos (Řecko, Řím – Homér) 
• báje 

 
 
 

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 
• české písemnictví – Velká Morava 
• legendy 
• kroniky (Kosmas, Dalimil) 
• životopis (Karel IV.) 

 
 

OSV – Kreativita 
OSV – Poznávání lidí 
MKV – Multikulturalita 
 
Městská knihovna 
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• v návaznosti na učivo dějepisu si rozšiřuje představu o 
starověké civilizaci v souvislosti s literaturou 

• uvědomuje si platnost Starého a Nového zákona 
(Desatera) dodnes 

• dokáže vysvětlit pojmy – epos, báje, mytologie 
• pozná nové žánry středověké literatury – legenda, 

kronika, životopis – dokáže vyvodit rozdíly mezi nimi 
• vede si svůj Čtenářský deník 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
8. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-1-02 
ČJL-9-1-04 
ČJL-9-1-05 
ČJL-9-1-06 
ČJL-9-1-07 
ČJL-9-1-08 
ČJL-9-1-09 
ČJL-9-1-10 

• čte s porozuměním 
• dokáže najít rozdíl mezi projevem mluveným a psaným 
• v mluveném a psaném projevu vhodně užívá verbálních 

i nonverbálních komunikačních prostředků  
• vyjadřuje se spisovně 
• pracuje s odborným textem 
• vyhledává klíčová slova 
• odlišuje podstatné informace  
• rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
• analyzuje předložený text a zařadí ho k danému 

funkčnímu stylu 
• vybere jazykové prostředky vhodné pro danou 

komunikační situaci   
• dokáže vytvořit daný útvar na zadané téma 
• vytvoří subjektivně zabarvený popis  
• vyjadřuje subjektivní vztah k přírodě 
• dokáže osvětlit určitý problém, významově zhodnotit a 

naznačit řešení 
• samostatně řeší úkoly a formuluje vlastní názor 
• rozlišuje charakteristiku vnější, vnitřní, přímou, 

nepřímou 
• dokáže vytvořit charakteristiku literární postavy 

ÚVOD DO UČIVA SLOHU 
 
PROJEVY MLUVENÉ A PSANÉ 
 
PRÁCE S INFORMACEMI 
 
KRITICKÉ ČTENÍ 
 
JAZYKOVÉ FUNKČNÍ STYLY  
• slohové postupy a slohové útvary 
 
LÍČENÍ 
 
ÚVAHA 
 
CHARAKTERISTIKA LITERÁRNÍ 
 
POSTAVY 
 

 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace  
OSV – Kreativita 
MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediálních sdělení 
MKV – Kulturní diferenciace  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-2-01 
ČJL-9-2-02 
ČJL-9-2-03 
ČJL-9-2-04 
ČJL-9-2-05 
ČJL-9-2-06 
ČJL-9-2-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zvládá zažité pravopisné vědomosti a umí je aplikovat 
v jazykovém projevu 

• uvádí do souvislosti pravopis spjatý se slovem, s jeho 
stavbou a tvořením – odůvodňuje pravopis 

• píše bez pravopisných chyb 
• uvědomuje si přejímání slov z cizích jazyků jako jeden 

ze způsobů obohacování slovní zásoby 
• užívá náležitě přejatá slova  
• zvládá jejich pravopisnou a výslovnostní podobu 
• umí vyhledávat informace ve slovníku 

PRAVOPIS 
• pravopis i/y v koncovkách 
• zdvojené souhlásky 
• skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně 
• předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze 
• předložky s/se, z/ze 
• i/y po obojetných souhláskách 
• velká písmena 
• pravopis přejatých slov 

OSV – Komunikace 
 
 
 
 
 

• určuje slovní druhy  
• ovládá formální tvarosloví vybraných typů obecných 

jmen přejatých a cizích vlastních jmen 
• tvoří spisovné tvary sloves a vědomě je používá ve 

svém ústním a písemném projevu 
• uvědomuje si podstatu slovesného vidu a užití sloves 

v textu 

TVAROSLOVÍ 
• podstatná jména  

- skloňování, mluvnické kategorie 
- skloňování vlastních jmen 
- skloňování obecných jmen přejatých  
- skloňování vlastních jmenpřejatých 

• přídavná jména 
• zájmena 
• číslovky 
• slovesa 

- mluvnické kategorie 
- slovesný vid 

MKV – Multikulturalita 
OSV – Komunikace 
 

• rozlišuje větu jednoduchou od souvětí 
• pozná a určí větné členy, jejich druhy 
• rozlišuje druhy vět vedlejších  
• rozlišuje poměry mezi větami hlavními, mezi větnými 

členy, mezi vedlejšími větami 
• užívá vhodné spojovací výrazy 
• dokáže graficky znázornit stavbu souvětí  

SKLADBA 
• věta jednoduchá, souvětí 
• větné členy – několikanásobné, postupně 

rozvíjející 
• přívlastek – druhy 
• přístavek 
• souvětí podřadné, graf souvětí 

OSV – Komunikace 
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• zvládá pravopis syntaktický   
• orientuje se ve stavbě textu 

• druhy vedlejších vět 
• souvětí souřadné, graf souvětí 
• významové poměry mezi souřadně 

spojenými hlavními větami 
• významové poměry mezi větnými členy  
• významové poměry mezi vedlejšími větami 
• spojovací výrazy v souvětí 
• interpunkce v souvětí 

• uvědomuje si rozdělení jazyků v Evropě 
• chápe rozdělení slovanských jazyků 
• uvědomuje si důležitost mateřského jazyka, historický 

vývoj 
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 

zdůvodní jejich užití 

OBECNÉ POUČENÍ O ČESKÉM JAZYCE 
• rozdělení jazyků v Evropě 
• slovanské jazyky 
• útvary českého jazyka 
 

MKV – Etnický původ 
MKV – Multikulturalita 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-3-01 
ČJL-9-3-03 
ČJL-9-3-04 
ČJL-9-3-05 
ČJL-9-3-06 
ČJL-9-3-07 
ČJL-9-3-08 
ČJL-9-3-09 
 
 
 
 
 

• čte text s porozuměním 
• uvede, zda daný text je próza, poezie, nebo drama 
• dokáže charakterizovat daný literární žánr 
• dokáže pracovat s textem, najde hlavní myšlenku, 

charakterizuje hlavního hrdinu 
• sdělí své dojmy s uměleckého díla 
• objasní pojem renesance, humanismus, baroko a 

časově zařadí hlavní představitele do daného období 
• rozlišuje literaturu náboženskou a uměleckou 
• objasňuje důležitost vzdělávání pro život (Komenský) 
• dle získaných vědomostí se snaží objasnit pozadí a 

vývoj jednotlivých literárních směrů 
• snaží se o interpretaci vybraných literárních děl 
• uvede žánry typické pro období klasicismu, osvícenství 

a romantismu a s jejich významnými českými a 
světovými představiteli 

• naučí se recitovat několik básní 
• poznává tvorbu představitelů národního obrození 
• uvědomí si sociálně-kritickou funkci realistických děl  
• osvojí si důležité rysy poetiky literárního realismu a 

naturalismu 19. století 
• vede si svůj Čtenářský deník 

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY 
 
RENESANCE A HUMANISMUS 
 
BAROKO (JAN ÁMOS KOMENSKÝ) 
 
KLASICISMUS 
 
OSVÍCENSTVÍ 
 
NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 
 
ROMANTISMUS 
 
REALISMUS 
 
NATURALISMUS 
 

MKV – Kulturní diference 
MKV – Multikulturalita 
MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení  
 
Městská knihovna 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
9. 

   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-1-01 
ČJL-9-1-02 
ČJL-9-1-03 
ČJL-9-1-04 
ČJL-9-1-05 
ČJL-9-1-06 
ČJL-9-1-07 
ČJL-9-1-08 
ČJL-9-1-09 
ČJL-9-1-10 

• komunikuje jazykově správně 
• je si vědom zásad mluveného projevu, pravidel veřejné 

komunikace, dialogu, argumentace a společenského 
chování řečníka – vhodně užívá jazykových prostředků 
vzhledem k záměru 

• vyhledává klíčová slova 
• v písemném projevu využívá správné grafické 

prostředky 
• analyzuje předložený text a zařadí ho k danému 

funkčnímu stylu  
• najde charakteristický prvek daného slohového žánru 
• vybere jazykové prostředky vhodné pro danou 

komunikační situaci 
• dokáže vytvořit daný útvar na zadané téma 
• najde výrazný prostředek manipulace v textu  
• využívá získané poznatky k tvořivé práci s textem i 

k vlastnímu tvořivému psaní  

ÚVOD DO UČIVA SLOHU 
 
PROJEVY MLUVENÉ A PSANÉ 
 
KRITICKÉ ČTENÍ  
 
FUNKČNÍ STYLY – slohové postupy a útvary 
• styl prostě sdělovací  
• administrativní styl 
• odborný styl 
• publicistický styl 
• umělecký styl 
• řečnický styl 
 

OSV – Komunikace 
MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – JAZYKOVÁ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-2-01 
ČJL-9-2-02 
ČJL-9-2-03 
ČJL-9-2-04 
ČJL-9-2-05 
ČJL-9-2-06 
ČJL-9-2-07 
ČJL-9-2-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• zvládá zažité pravopisné vědomosti a umí je aplikovat 
v jazykovém projevu  

• píše bez pravopisných chyb 

PRAVOPIS LEXIKÁLNÍ, MORFOLOGICKÝ, 
SYNTAKTICKÝ 

OSV – Komunikace 

• chápe současnou podobu jazyka jako výsledek 
předchozího historického vývoje 

• orientuje se základním způsobem v jazykovědných 
disciplínách 

OBECNÉ POUČENÍ O ČESKÉM JAZYCE:  
• vývoj českého jazyka 
• jazykověda a její disciplíny 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát  
MKV – Etnický původ 
MKV – Multikulturalita 

• určuje správně slovní druhy 
• roztřídí podstatná jména podle druhů 
• rozlišuje tři druhy adjektiv 
• zvládá pravopis koncovek podstatných i přídavných 

jmen, dokáže je skloňovat 
• umí stupňovat přídavná jména 
• správně třídí druhy zájmen a číslovek 
• správně určí mluvnické kategorie jmen  
• určí mluvnické kategorie u sloves; umí je časovat 
• dokáže neohebné slovní druhy rozlišit a vyhledat 

v textu 
• stupňuje příslovce 
• rozlišuje předložky vlastní a nevlastní 
• objasní úlohu spojek 
• využívá částic a citoslovcí pro oživení textu 

TVAROSLOVÍ 
 
OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY 
• jména – druhy, tvary; vlastní jména 

(pravopis) 
• zájmena – druhy, skloňování 
• číslovky – druhy, skloňování  
• slovesa – mluvnické významy; přechodníky 

 
NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY: 
• příslovce 
• předložky 
• spojky 
• částice 
• citoslovce 

cizí jazyky 
 

• uvědomuje rozdíl mezi gramatickým a věcným 
významem slova  

• rozpozná ustálená spojení slov v textu 
• určí významové vztahy mezi slovy 
• tvořivě využívá jazykových prostředků pro oživení textu 
• rozpozná odborný text 
• dokáže pracovat se slovníky a jazykovými příručkami 

VÝZNAM SLOVA 
• slovo, sousloví 
• slova jednoznačná a mnohoznačná 
• synonyma, homonyma, antonyma 
• slova citově zabarvená 
• odborné názvy – termíny 
• slovníky a jazykové příručky 

OSV – Kreativita 
MKV – Lidské vztahy 
MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení 
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• ovládá způsoby obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoření českých slov   

• zvládá způsoby obohacování slovní zásoby  
• umí rozlišit způsoby tvoření slov 
• zvládá rozbor stavby slova 

TVOŘENÍ SLOV 
• způsoby tvoření slov 
• rozbor stavby slova 
• pravopis související se stavbou slova 

a tvořením slov 

OSV – Kreativita 
 

• dokáže obsah věty dvojčlenné vyjádřit větou 
jednočlennou a naopak   

• dokáže vyjádřit obsah dvojčlenných vět větným 
ekvivalentem   

• umí rozvíjet základ věty 
• pozná zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 
• rozlišuje větu hlavní od vedlejší 
• určí druh vedlejší věty  
• určí poměr mezi větami hlavními 
• dokáže graficky znázornit stavbu souvětí  
• dokáže se orientovat i ve složitých souvětích 
• dokáže upravit slovosled ve větě 

 
 

SKLADBA 
• věty podle postoje mluvčího 
• věta jednočlenná, dvojčlenná, větný 

ekvivalent 
• tvoření věty a souvětí 
• pořádek slov v české větě 
• zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby 
• věta jednoduchá: 

-  větné členy 
-  shoda Př s několikanásob. Po 

• souvětí – věta hlavní a vedlejší    
• souvětí podřadné – druhy VV, poměry mezi 

souřadně spojenými větnými členy a 
vedlejšími větami 

• souvětí souřadné – poměry mezi větami 
hlavními 

• složitá souvětí, jazykové rozbory 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 
 
cizí jazyky 
 

• sluchově rozlišuje hlásky 
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost, intonaci, 

tempo řeči 
• užívá správný přízvuk slovní a větný 
• člení souvislou řeč (pauzy, frázování) 
• umí aplikovat zásady českého pravopisu a spisovné 

výslovnosti 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 
• hláskosloví  
• spisovná a nespisovná výslovnost 
• zvuková stránka slova a věty 

OSV – Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK – LITERÁRNÍ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJL-9-3-01 
ČJL-9-3-02 
ČJL-9-3-03 
ČJL-9-3-04 
ČJL-9-3-05 
ČJL-9-3-06 
ČJL-9-3-07 
ČJL-9-3-08 
ČJL-9-3-09 
 
 
 
 
 

• čte text s porozuměním 
• vede si svůj Čtenářský deník, dokáže využívat různé 

zdroje (internet, slovníky, katalogy, návštěva knihovny) 
• sdělí své dojmy s uměleckého díla 
• uvede, zda daný text je próza, poezie, nebo drama 
• dokáže najít a charakterizovat hlavní postavy a místo 

příběhu, vystihne hlavní děj 
• s dopomocí vyjádří hlavní myšlenku díla 
• zvládá charakterizovat výrazné rysy vypravěčského 

stylu 
• zvládne vytvořit vlastní krátký veršovaný či prozaický 

text 
• odůvodní, co považuje v literárním textu za hodnotné   
• zvládne výrazné čtení vybraného úryvku prózy nebo 

básně 
• naučí se recitovat několik básní 
• dokáže vysvětlit dané pojmy – moderna, avantgarda, aj. 

související s dobou 
• chápe, v čem spočívá novost avantgardního přístupu 

v umění 
• v textu vyhledá obrazná pojmenování 
• v prozaických textech se zamýšlí nad stylistickými a 

jazykovými prostředky  
• je schopen adekvátně svému věku a životní zkušenosti 

interpretovat zadané texty 
• zamýšlí se nad obdobím války a jejich následcích 
• porovnává chování člověka v mezních situacích 

s běžným životem 

LITERATURA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 
• literární moderna 
 
LITERATURA 20. STOLETÍ 
• avantgardní umění 
• 1. světová válka v literatuře     
• 2. světová válka v literatuře  
• 2. polovina 20. století 
 
 

 
 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
MEV – Kritické myšlení a 
vnímání mediálních sdělení 
 
Městská knihovna 
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• uvědomuje si estetickou funkci jazyka, pozná obrazná 
pojmenování, vnímá zvukovou stránku jazyka 

• zná literárními směry 20. století, dokáže jmenovat jejich 
hlavní představitele 
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5.1.2 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Anglický jazyk je již po několik století používán k mezinárodní komunikaci a patří mezi nejpopulárnější 
a nejrozšířenější světové jazyky. Jeho výuka je nezbytnou součástí základního vzdělávání. V českém školství je tento 
jazyk poměrně mladým jazykem. 
Důležité pro vytváření pozitivního vztahu a schopnosti prakticky využívat cizí jazyk je výuka v prvním období, které 
tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období (1.-2. třída) je nejdůležitější probuzení zájmu o 
studium cizích jazyků. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka – formou her, písní, básní apod. 
a zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou v následujících ročnících. K prohloubení a komplexnímu 
rozvoji poslechu s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní se při výuce využívá učebnic, pracovních 
sešitů, nahrávek, slovníků, počítačových programů, autentického materiálu (časopisy, noviny, říkanky, písničky,…) 
a dalšího doplňkového materiálu. Důraz je kladen na komunikativní metodologii, založené na principu zapojování 
žáků do aktivit, které umožňují osvojení a praktické využití cizího jazyka (v rozhovorech, řešení situací, diskusích, 
hrách,…), v kombinaci s poznáváním reálií jiných zemí, jejich zvyků, tradic a způsobu života lidí v těchto zemích. 
Prostřednictvím výuky cizího jazyka mají žáci možnost rozšiřovat si svůj všeobecný obzor, uvědomovat si význam 
znalosti cizího jazyka pro život a získávat předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa.  
Rozdělení učiva je doporučené a může být upraveno podle použití učebnic. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o 
předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah se zaměřuje na:  
1. poslech s porozuměním  
2. mluvení  
3. čtení s porozuměním  
4. psaní  
Výuka probíhá v kmenových třídách, v učebně informatiky nebo v učebně s interaktivní tabulí. K výuce jsou použity 
všechny dostupné materiály a pomůcky (ilustrační karty, učebnice, pracovní sešity, hry apod.). Učivo je podáváno 
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Název předmětu Anglický jazyk 

na prvním stupni především zábavnou zvukovou a grafickou formou, aby si žáci nenásilně a přirozeně osvojili 
základy anglického jazyka a byli schopni ho používat v jednoduchých komunikačních situacích.  
Při výuce cizího jazyka je třeba brát zřetel na žáky s diagnostikovanou dyslexií nebo dysgrafií. K těmto žákům je 
uplatňován zvláštní přístup. Vyučující vychází z doporučení, která vyplývají z vyšetření v PPP. Při zkoušení učitel volí 
vhodné formy, upřednostňuje ústní projev. Ředitelka školy může povolit žákům s diagnostikovanými poruchami 
učení místo výuky Dalšího cizího jazyka posílení výuky prvního cizího jazyka, např. v jiné třídě. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Hudební výchova – rytmizace, melodizace 
• Přírodověda – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Výtvarná výchova - umění 
• Informatika – čtení, psaní na klávesnici, vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis - čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Občanská výchova – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Pracovní činnosti – čtení, psaní, výroba učebních pomůcek 
• Matematika – čtení, psaní 
• Výchova ke zdraví – relaxační techniky 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Anglický jazyk jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Na úrovni předmětu cizí jazyk jsou pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
Kompetence k učení: 
• Předkládat žákům informace o cizím jazyce seřazené logicky a systematicky, propojovat probraná témata 

a jazykové jevy.  
• Vést žáky k nalezení efektivního způsobu a organizace učení se cizímu jazyku.  
• Vést k uvědomění si důležitosti získání a rozvoje schopnosti komunikovat anglicky pro další studium i praktický 

život.  
• Využívat metod motivujících a vedoucích žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení vlastního pokroku 

ve studiu cizího jazyka. 
• Učitel vytváří u žáků zájem porozumět cizí řeči, srozumitelně vysvětluje, co se učí, co reprodukují. Učitel žákům 

umožňuje, aby se podíleli na hodnocení činnosti. 
Kompetence k řešení problémů: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

• Vytvářet příležitosti k řešení problémových situací, řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném 
prostředí. 

• Vést žáky k hledání alternativních postupů při řešení problémů, naučit se vyjádřit myšlenku jinými slovy nebo 
způsoby, chybí-li potřebná slovní zásoba. 

• Učitel klade vhodné otázky. 
Kompetence komunikativní: 
• Vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho 

potřeb i prožitků a ke sdělování názorů. 
• Zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu                           

k jazyku v rámci interkulturní komunikace. 
• Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení 

sebe sama. 
Kompetence sociální a personální:  
• Skupinová spolupráce. 
• Zohledňování kulturních odlišností. 
• Respektování názorů druhých. 
• Učitel oceňuje u žáků posun a vede je k vlastnímu uvědomění si svého pokroku. 

Kompetence občanské: 
• Pomoci žákům získat představu o kulturních tradicích a způsobu života v anglicky mluvících zemích 

a porovnávat je s tradicemi a způsobem života v České republice.  
• Porovnáváním rozdílných kultur prohlubovat pozitivní vztah k prostředí, v němž děti žijí a současně učit 

toleranci a respektu k odlišnostem.  
Kompetence pracovní: 
• Respektování pravidel. 
• Využívání znalostí z běžného života. 
• Učitel vede žáky ke správnému využívání vybavení, techniky a pomůcek. 

Způsob hodnocení žáků Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, zohledňuje věk a jazykovou úroveň 
žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční. 
Formy:  
a) písemná: písemné práce a testy  
b) ústní: rozhovory, souvislý mluvený projev na zadané téma  
Současně učitel sleduje práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost komunikovat v cizím jazyce, domácí 
přípravu žáka.  
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Název předmětu Anglický jazyk 

Hodnocení žáků s dyslexií nebo dysgrafií může být slovní po dohodě školy s právními zástupci žáků. 
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 VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-3-1-01 
CJ-3-1-02 

• pozdraví, odpoví na pozdrav 
• pracuje podle pokynů učitele 
• reaguje na pokyny učitele verbálně i neverbálně 
• zopakuje a ukáže barvy  
• vyjmenuje čísla do deseti 
• zopakuje a ukáže předměty  
• zopakuje a ukáže zvířata 
• zopakuje a ukáže členy rodiny 
• zopakuje a ukáže části těla 
• zopakuje a ukáže základní potraviny a nápoje 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
• pozdravy 
• pokyny 
• barvy 
• čísla 1 – 10 
• předměty 
• zvířata 
• moje rodina 
• lidské tělo 
• jídlo a pití 
• tematická práce - Vánoce, Velikonoce 

OSV – Komunikace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-3-1-01 
CJ-3-1-02 

• pozdraví, odpoví na pozdrav 
• pracuje podle pokynů učitele 
• reaguje na pokyny učitele verbálně i neverbálně 
• zopakuje a ukáže barvy  
• vyjmenuje čísla do deseti 
• zopakuje a ukáže předměty  
• zopakuje a ukáže zvířata 
• zopakuje a ukáže členy rodiny 
• zopakuje a ukáže části těla 
• zopakuje přídavná jména k rozšíření slovní zásoby 
• zopakuje a ukáže oblečení 
• zopakuje a ukáže základní potraviny a nápoje 

 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
• pozdravy 
• pokyny 
• barvy 
• čísla 1 – 10 
• předměty 
• zvířata 
• moje rodina 
• lidské tělo 
• přídavná jména 
• oblečení 
• jídlo a pití  
• tematická práce - Vánoce, Velikonoce 

OSV – Komunikace 

 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

80 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-3-1-01 
CJ-3-1-02 
CJ-3-1-03 
CJ-3-1-04 
CJ-3-1-05 
CJ-3-1-06 

• pracuje podle pokynů učitele 
• reaguje na pokyny učitele verbálně i neverbálně 
• pozdraví, odpoví na pozdrav 
• pojmenuje barvy  
• vyjmenuje čísla do sta 
• zopakuje a ukáže předměty 
• zopakuje a ukáže domácí zvířata 
• pojmenuje některé části těla a ukáže 
• vyjmenuje a popíše svoji rodinu 
• přeloží krátké jednoduché texty 
• odpovídá na otázky týkající se textu 
• vyjmenuje anglickou abecedu se správnou výslovností 
• vyhláskuje svoje jméno 

ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 
TÉMATICKÉ OKRUHY 
• pokyny, příkazy ve škole 
• pozdravy 
• barvy 
• čísla 1 - 100 
• předměty ve třídě 
• Halloween 
• rodina 
• Vánoce 
• části těla 
• jídlo a pití 
• zvířata 
• abeceda 
• Velikonoce 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Komunikace 

• recituje jednoduchou básničku, říkanku 
• zazpívá krátkou písničku 
• ukáže na správný předmět podle mluveného popisu 
• se spolužákem vede krátký dialog podle daného 

schématu 
• odpoví na jednoduchou otázku podle daného schématu 

TYPY TEXTŮ 
• pozdravy 
• říkanky 
• písničky 
• pokyny 
• jednoduchá žádost 
• dialog 
• dotazy a krátké odpovědi 

VEG – Evropa a svět nás zajímá 
MKV – Multikulturalita 
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• známá slova čte se správnou výslovností 
• psané slovo přiřadí ke správnému obrázku 
• opíše slova a krátké věty 
• místo obrázku doplní vhodné slovo do věty 

 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 
• člen neurčitý a základní podstatná jména 
• pravidelné tvoření množného čísla 

podstatných jmen  
• základní přídavná jména  
• osobní zájmena 
• základní číslovky 
• kladná a negativní odpověď  
• sloveso „like“ v kladné větě a otázce 
• hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk 
• předložky místa nebo času 
• sloveso „have got“ 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-5-1-01 
CJ-5-1-02 
CJ-5-1-03 
CJ-5-2-01 
CJ-5-2-02 
CJ-5-2-03 
CJ-5-3-01 
CJ-5-3-02 
CJ-5-4-01 
CJ-5-4-02  

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele 
(classroom language) 

• zareaguje na pokyn učitele neverbálně 
• nápodobou a zejména pamětným učením si osvojuje 

základní gramatické znalosti, avšak bez znalosti 
gramatického systému 

• rozumí slovům a jednoduchým větám týkajícím se 
osvojovaných témat 

• je schopen reprodukovat slyšený projev pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně 

• zvládá základní komunikační obraty (pozdrav, 
představení se,…) 

• pojmenuje dny v týdnu a části dne 
• umí požádat, poděkovat 
• osvojenou slovní zásobu v rozsahu učiva  umí používat v 

jednoduchých větách 
• vyslovuje a čte správně v přiměřeném rozsahu slovní 

zásoby, jež je daná učivem 4. ročníku 
• popíše jednoduchými větami postavu 

TÉMATICKÉ OKRUHY 
• fráze a pokyny spojené s výukou 
• jméno a příjmení 
• představení sebe nebo druhé osoby 
• číslovky do sta 
• předměty v učebně 
• určení věku 
• číslovky do dvaceti 
• dopravní prostředky 
• záliby 
• můj domov 
• adresa 
• domácí mazlíček 
• vaření 
• ovoce 

OSV – Komunikace 
MKV – Lidské vztahy 
 
M – vztahy mezi čísly 
VV – popis obrázku 

 • odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného (věk, jméno, rodina) 

• klade jednoduché otázky na věk, jméno, rodinu, barvu, 
počty, oblíbené jídlo,... 

• konverzuje o tématech daných učivem 
• vyhledá potřebnou informaci v rozvrhu (orientuje se  v 

týdnu a částech dní) 
• orientuje se v anglickém textu, zejména pokud je 

přehledně členěn a týká se osvojovaných témat (popř. 
je doprovázen obrázky) 

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 
• hláskování 
• fonetické znaky (pasivní znalost) 
• vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov 
• tvorba jednoduchých otázek týkajících se 

osvojovaných témat 
• osobní zájmena 
• přivlastňovací zájmena (his, her) 
• vyjádření záporu (not) 
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• rozumí jednoduchým větám popisujícím situaci 
běžného života 

• je schopen popsat obrázek jednoduchými větami 

• předložky (next to, between, on the 
left/right) 

• pravidelné tvoření množného čísla 
podstatných jmen 

• přízvuk ve větě 
• sloveso být 
• vazba „There is/are...“ 
• přivlastňovací pád 
• použití slovesa umět/moci 
• sloveso mít 
• tvorba otázky s „do“ 
• tvorba slovesných tvarů pro 3. os. č. j. 
• přítomný čas průběhový 

 • osvojí si základní reálie anglicky mluvících zemí  
• popíše místo, kde žije (byt, město) 
• napíše krátký text o sobě, rodině nebo svých zájmech 
• doplní popisky k plánu bytu nebo města 
• ve formuláři identifikuje a vyplní kolonky určené 

osobním údajům 

TYPY TEXTŮ 
• pozdravy 
• jednoduchá žádost a jednoduché 

poděkování 
• jednoduché pokyny a příkazy ve škole 
• jednoduchý popis 
• jednoduchá otázka 
• říkanky 
• písničky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-5-1-01 
CJ-5-1-02 
CJ-5-1-03 
CJ-5-2-01 
CJ-5-2-02 
CJ-5-2-03 
CJ-5-3-01 
CJ-5-3-02 
CJ-5-4-01 
CJ-5-4-02 
 

• vyslovuje a čte správně v přiměřeném rozsahu slovní 
zásoby, jež je dána učivem 

• aktivně používá společenské obraty (pozdrav, 
rozloučení, představení sebe i osoby blízké, požádání o 
pomoc i o svolení, poděkování) 

• poskytne jednoduché osobní informace 
• porovná základní charakteristiky předmětů a osob 
• vyjádří různé stupně vlastnosti 
• systematicky využívá obrazové i poslechové materiály, 

dvojjazyčný slovník 

• volný čas a zájmová činnost 
• moje rodina, domov 
• základní fonetické znaky  
• základní pravidla výslovnosti  
• pravopis osvojené slovní zásoby 
• zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, 

ukazovací) 
• zvířata 

OSV – Komunikace 
OSV – Poznávání lidí 
MKV – Lidské vztahy 

• imitačně intuitivním způsobem a především pamětným 
učením si osvojuje základní gramatické znalosti (chápe 
základy gramatického systému) 

• věta jednoduchá 
• tvorba otázky a záporu 
• pořádek slov ve větě 
• otázky s who, what, when, where, how, why, 

which 
• stupňování přídavných jmen 
• sloveso to have, to be, can 
• slovesa významová v čase přítomném 

 

• rozumí jednoduchým pokynům a požadavkům učitele a 
reaguje na ně verbálně i neverbálně (classroom 
language) 

• orientuje se ve svém prostředí, popíše trasu cesty 
s využitím plánku 

• dokáže jednoduchým způsobem popsat umístění a 
vybavení učebny a bytu 

• škola a školní pomůcky 
• žádost  
• přídavná jména 
• počasí 
• tradice  

MKV – Kulturní diference 
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• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace v běžných 
každodenních situacích 

• sestaví jednoduché písemné sdělení i odpověď 
• poskytne své osobní údaje 

• zima, zimní sporty a činnosti 
• věta záporná, zápor s no 
• můj dům, byt 
• vazba there is, there are 
• přivlastňovací pád 
• vazba pro vyjádření 2. pádu 
• adresa 

 

• orientuje se v základních časových úsecích 
• pojmenuje části dne, dny v týdnu, roční období, měsíce 
• určí čas v celých hodinách i minutách 

• určování času (hodin) 
• dny v týdnu 
• základní důležité zeměpisné údaje – londýn 
• práce se slovníkem 
• jídlo, pití 
• vazba i´d like  
• užití a, an, some u potravin 
• roční období 
• škola, školní rozvrh a školní předměty  
• předložky času 

OSV – Komunikace 
 

• zvládá základní matematické dovednosti v angličtině 
(sčítá, odčítá) 

• základní číslovky 
• řadové číslovky 
• měsíce v kalendářním roce 
• data a letopočty 
• povolání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-9-1-01 
CJ-9-1-02 
CJ-9-2-01 
CJ-9-2-02 
CJ-9-2-03 
CJ-9-3-01 
CJ-9-3-02 
CJ-9-4-01 
CJ-9-4-02 
CJ-9-4-03 

• používá vhodné základní fráze při setkání, pozdraví a 
rozloučí se 

• tvoří jednoduché věty za účelem představení sebe a 
druhých lidí (jméno, národnost, věk, odkud pochází) 

• reaguje na otázky týkající se základních informací 
(jméno, národnost, věk, kdy se narodil, odkud pochází, 
telefonní číslo) 

• hláskuje celé své jméno 
• rozumí názvům věcí, které ho bezprostředně obklopují 

ve třídě a škole, a popíše, kde se tyto věci nacházejí 
• rozumí číslům a údajům o čase 
• rozumí jednoduchým instrukcím 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě vyvodí další 

informace 
• vyplní osobní údaje ve formuláři nebo dotazníku 

• osobní zájmena 
• sloveso to be 
• základní pozdravy a fráze při setkání 

s druhými lidmi 
• abeceda 
• čísla, dny v týdnu a měsíce 
• přivlastňovací zájmena 
• množné číslo podstatných jmen 
• předložky místa 
• vyjádření času 
• rozkazovací způsob 
• ukazovací zájmena 
• členy a/an/the 

OSV – Poznávání lidí 

• vyjádří, co umí a neumí dělat 
• popíše své zájmy 
• zeptá se na schopnosti a zájmy druhých lidí 
• reaguje na otázky týkající se volnočasových aktivit 
• zhodnotí volnočasové aktivity pomocí hodnotících 

výrazů 
• rozumí základním informacím na plakátech a letácích 
• rozumí jednoduchému textu s vizuální podporou 
• vyplní osobní údaje ve formuláři nebo dotazníku 
• napíše krátký text týkající se jeho schopností a zájmů 

• modální sloveso can 
• ustálená slovní spojení 
• tázací zájmena – doplňovací otázky 
• hodnotící výrazy 

OSV – Komunikace 
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• rozumí otázkám týkajících se volnočasových aktivit a 
vhodně na ně reaguje 

• zhodnotí volnočasové aktivity pomocí hodnotících 
výrazů 

• tvoří jednoduché věty týkající vzhledu lidí – popíše, jak 
lidé vypadají a co mají na sobě 

• rozumí krátkým zprávám v e-mailu/SMS 
• napíše krátkou textovou zprávu (SMS) a používá 

vhodné zkratky 

• modální sloveso can 
• ustálená slovní spojení 
• sloveso have got 
• přivlastňovací „s“ 
• zkratky a zkratková slova 

VEG – Objevujeme Evropu a svět 
 
P č. 1 – Oblíbený sport 

• tvoří jednoduché věty týkající se denního režimu 
• zeptá se na denní režim a činnosti, které se opakují 
• reaguje na otázky týkající se každodenních aktivit 
• používá vhodné předložkové fráze pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• vyjádří své preference týkající se volnočasových aktivit 

a každodenních činností 
• provede třídní anketu 
• napíše krátkou zprávu o výsledcích třídní ankety 

• ustálená slovní spojení 
• přítomný čas prostý 
• určení časového rámce pomocí 

předložkových frází a slova every 
• vyjádření preference – slovesa love, like, 

mind, hate 

MKV – Kulturní diference 

• hovoří o svém volném čase 
• rozumí otázkám týkajících se volnočasových aktivit a 

vhodně na ně reaguje 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• popíše svůj rozvrh hodin ve škole 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký text o svém volném čase 

• ustálená slovní spojení 
• příslovce času 
• existenční vazba there is/there are 
• rozvrh hodin 

MKV – Multikulturalita 
 
P č. 2 – Ideální školní den 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-9-1-01 
CJ-9-1-02 
CJ-9-2-01 
CJ-9-2-02 
CJ-9-2-03 
CJ-9-3-01 
CJ-9-3-02 
CJ-9-4-01 
CJ-9-4-02 
CJ-9-4-03 

• vysvětlí rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými 
podstatnými jmény a uvede příklady 

• vysvětlí použití some/any na příkladech počitatelných a 
nepočitatelných podstatných jmen 

• popíše způsob, jakým lze počítat nepočitatelná 
podstatná jména, a uvede příklady 

• dokáže najít a rozumí základním informacím v obchodě 
– číslům, údajům o ceně, názvům jídla a pití 

• tvoří jednoduché věty týkající se činností, které se dějí 
ve chvíli, kdy se o nich mluví 

• zeptá se na činnosti, které se dějí v době promluvy 
• reaguje na otázky vztahující se k aktivitám, které právě 

probíhají 
• rozumí krátkému textu na pohlednici 
• napíše pozdrav z prázdnin 

• počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména 

• some/any 
• partitivní genitiv 
• přítomný čas průběhový 

MKV – Lidské vztahy 

• tvoří jednoduché věty týkající se událostí proběhlých v 
minulosti 

• používá vhodná příslovce času pro vymezení 
požadovaného časového rámce 

• rozumí krátkému vyprávění v minulosti 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký text o uplynulé události 

• minulý čas – tvary slovesa to be 
• minulý čas – tvary pravidelných sloves 
• minulý čas – tvary nepravidelných sloves 
• příslovce času 

VEG – Objevujeme Evropu 
a svět 
 
P č. 1 – Moje země 
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• zeptá se na uplynulé události 
• reaguje na otázky vztahující se k událostem, které se 

odehrály v minulosti 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• rozumí krátké recenzi/kvízu 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký e-mail o uplynulém víkendu 

• minulý čas – zjišťovací a doplňovací otázky 
• příslovce času 

OSV – Komunikace 

• vytvoří druhý stupeň od jednoslabičných, dvou a více 
slabičných a nepravidelných přídavných jmen 

• porovná informace o dvou entitách pomocí 
stupňovaných přídavných jmen 

• vytvoří třetí stupeň od jednoslabičných, dvou a více 
slabičných a nepravidelných přídavných jmen 

• uvede příklady světových nej a popíše je pomocí 
stupňovaných přídavných jmen 

• rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadované 
informace 

• ustálená slovní spojení 
• přídavná jména 
• druhý stupeň přídavných jmen 

(jednoslabičných, dvou a více slabičných, 
nepravidelných) 

• třetí stupeň přídavných jmen 
(jednoslabičných, dvou a více slabičných, 
nepravidelných) 

• výrazy pro porovnání 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
P č. 2 – Leták 

• vyjádří, co může a nemůže dělat 
• vyjádří, co musí a nesmí dělat 
• popíše své školní a domácí povinnosti 
• zeptá se na povinnosti druhých lidí 
• reaguje na pokyny týkající se toho, co může/nemůže a 

musí/nesmí dělat 
• rozumí formulacím pravidel v návodech 
• rozumí základním informacím na plakátech a letácích 
• rozumí jednoduchému textu s vizuální podporou 
• napíše krátké zadání školního projektu (např. návod na 

sestrojení jednoduchého zařízení) 

• modální sloveso can/can´t 
• modální sloveso must/mustn´t 
• ustálená slovní spojení 
• příslovce odvozená od přídavných jmen 

(pravidelná a nepravidelná) 

OSV – Kooperace a kompetice 
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• vyjádří své plány do budoucna 
• zeptá se na plány jiných lidí 
• reaguje na otázky týkající se plánů 
• vysvětlí použití přivlastňovacích zájmen na příkladech 
• rozumí krátkému vyprávění o plánech na prázdniny 
• rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadované 

informace 
• napíše krátký text o svých prázdninových plánech 
• napíše pozvánku pro kamarády na plánovanou party 
• odpoví na pozvánku na akci 

• budoucí čas pomocí going to 
• přivlastňovací zájmena 
• ustálená slovní spojení 

MKV – Kulturní diference 
 
P č. 3 – Svátky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-9-1-01 
CJ-9-1-02 
CJ-9-2-01 
CJ-9-2-02 
CJ-9-2-03 
CJ-9-3-01 
CJ-9-3-02 
CJ-9-4-01 
CJ-9-4-02 
CJ-9-4-03 

• tvoří jednoduché věty týkající se schopností, zájmů a 
zálib 

• zeptá se druhých na jejich zájmy a záliby 
• reaguje na otázky týkající se volnočasových aktivit 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• vyjádří své preference týkající se volnočasových aktivit 

a každodenních činností 
• rozumí jednoduchému vyprávění o rodině, kamarádech 

a volném čase 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký text o svých zálibách 
• napíše krátkého průvodce po ČR 

• přítomný čas prostý 
• příslovce času 
• vyjádření preference – slovesa love, like, 

mind, hate, stand 

OSV – Komunikace 
 
P č. 1 – Průvodce po ČR 

• hovoří o své rodině, kamarádech, volném čase 
• rozumí otázkám týkajících se volnočasových aktivit a 

vhodně na ně reaguje 
• tvoří jednoduché věty týkající se činností, které se dějí 

ve chvíli, kdy se o nich mluví 
• zeptá se na činnosti, které se dějí v době promluvy 
• reaguje na otázky vztahující se k aktivitám, které právě 

probíhají 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• rozumí krátkému rozhovoru, zprávě 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu, osobnímu dopisu a e-mailu a na 

jeho základě doplní další informace 

• přítomný čas prostý 
• přítomný čas průběhový 
• ustálená slovní spojení se slovesem have 

MEV – Kulturní diference 
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• napíše e-mail kamarádovi 

• tvoří jednoduché věty týkající se událostí proběhlých v 
minulosti 

• zeptá se na uplynulé události 
• reaguje na otázky vztahující se k událostem, které se 

odehrály v minulosti 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• rozumí krátkému vyprávění v minulosti 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký text o zážitcích a vzpomínkách svých 

prarodičů 

• minulý čas – tvary slovesa to be 
• minulý čas – tvary pravidelných a 

nepravidelných sloves 
• minulý čas – zjišťovací a doplňovací otázky 
• příslovce času 

OSV – Poznávání lidí 
 
P č. 2 – Jak se žilo před 50 lety 

• hovoří o událostech proběhlých v minulosti 
• zeptá se na uplynulé události 
• reaguje na otázky vztahující se k událostem, které se 

odehrály v minulosti 
• používá vhodná příslovce času pro vymezení 

požadovaného časového rámce 
• rozumí krátkému vyprávění a rozhovoru 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký příběh 

• minulý čas prostý 
• minulý čas průběhový 
• příslovce času 
• ustálená slovní spojení 
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• vytvoří druhý stupeň od jednoslabičných, dvou a více 
slabičných a nepravidelných přídavných jmen 

• porovná informace o dvou entitách pomocí 
stupňovaných přídavných jmen 

• vytvoří třetí stupeň od jednoslabičných, dvou a více 
slabičných a nepravidelných přídavných jmen 

• pomocí stupňovaných přídavných jmen popíše vzhled 
lidí 

• rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadované 
informace 

• provede módní anketu 
• výsledky ankety zpracuje do grafu 

• ustálená slovní spojení 
• přídavná jména 
• druhý stupeň přídavných jmen 

(jednoslabičných, dvou a více slabičných, 
nepravidelných) 

• třetí stupeň přídavných jmen 
(jednoslabičných, dvou a více slabičných, 
nepravidelných) 

• výrazy pro porovnání 

MKV – Kulturní diference 
 
P č. 3 – Módní anketa 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CJ-9-1-01 
CJ-9-1-02 
CJ-9-2-01 
CJ-9-2-02 
CJ-9-2-03 
CJ-9-3-01 
CJ-9-3-02 
CJ-9-4-01 
CJ-9-4-02 
CJ-9-4-03 

• vysvětlí rozdíl mezi počitatelnými a nepočitatelnými 
podstatnými jmény a uvede příklady 

• vysvětlí použití some/any na příkladech počitatelných a 
nepočitatelných podstatných jmen 

• popíše způsob, jakým lze počítat nepočitatelná 
podstatná jména, a uvede příklady 

• dokáže najít a rozumí základním informacím v obchodě 
– číslům, údajům o ceně, názvům jídla a pití 

• dokáže najít a rozumí základním informacím ve veřejné 
dopravě – datům a časům, cenám jízdenek, odjezdům a 
příjezdům vlaků a autobusů apod. 

• rozumí hlášení na vlakovém a autobusovém nádraží 
• rozumí základním informacím na plakátech a letácích 
• rozumí jednoduchému textu s vizuální podporou 
• hovoří o svých prázdninových aktivitách 
• zhodnotí volnočasové aktivity pomocí hodnotících 

výrazů 
• rozumí krátkému textu na pohlednici 
• napíše pozdrav z prázdnin 

• počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména 

• some/any 
• partitivní genitiv 
• hodnotící výrazy 
• ustálená slovní spojení 

VEG – Objevujeme Evropu a svět 
MKV – Kulturní diference 

• vyjádří, co může a nemůže dělat 
• vyjádří, co musí a nemusí dělat 
• popíše své povinnosti doma a ve škole 
• zeptá se na povinnosti druhých lidí 
• reaguje na otázky týkající se každodenních a 

volnočasových aktivit 
• rozumí rozhovoru a krátké zprávě 
• rozumí krátkému textu s vizuální podporou a vyhledá 

v něm požadované informace 

• modální sloveso can 
• modální sloveso have to 
• ustálená slovní spojení 

MKV – Kulturní diference 
 
P č. 1 – Národní tanec 
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• napíše krátký text týkající se vybraného národního 
tance 

• vyjádří předpovědi týkající se budoucnosti 
• vyjádří nabídku týkající se budoucnosti 
• zeptá se na předpověď druhých lidí 
• rozumí otázkám a vhodně na ně reaguje 
• rozumí krátkému vyprávění o předpovědích do 

budoucnosti 
• rozumí rozhovoru a krátké zprávě 
• rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadované 

informace 
• napíše krátký text formou deníku 
• vytvoří svůj vlastní blog 

• budoucí čas pomocí will 
• ustálená slovní spojení 

 

• hovoří o událostech proběhlých v minulosti, jejichž 
výsledek sledujeme v přítomnosti 

• zeptá se na tyto události 
• reaguje na otázky týkající se těchto událostí 
• rozumí krátkému vyprávění a rozhovoru 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• rozumí krátkému textu a na jeho základě doplní další 

informace 
• napíše krátký leták o zajímavé stavbě ve svém městě 

• předpřítomný čas 
• ustálená slovní spojení 

VEG – Objevujeme Evropu a 
svět 
 
P č. 2 – Zajímavá stavba v mém 
městě 

• vyjádří své plány do budoucna 
• zeptá se na plány jiných lidí 
• reaguje na otázky týkající se plánů 
• rozumí krátkému vyprávění o plánech na víkend 
• vyhledá informace v jednoduchém textu 
• napíše krátký text o svých plánech na víkend 
• hovoří o naplánovaných aktivitách, které jsou napevno 

usazeny v kalendáři akcí/v diáři 
• reaguje na otázky vztahující se k napevno stanoveným 

aktivitám 
• rozumí krátkému vyprávění o domluvených aktivitách 

na víkend 

• budoucí čas pomocí going to 
• budoucí čas pomocí present continuous 
• ustálená slovní spojení 

OSV – Komunikace 
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• rozumí krátkému textu a vyhledá v něm požadované 
informace 

• napíše krátký text o svých domluvených aktivitách na 
víkend 

• rozumí osobnímu dopisu a e-mailu 
• napíše krátký e-mail kamarádovi 
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5.1.3 Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

- - - - - - Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Pro naše žáky je Německý jazyk druhým povinným cizím jazykem, jehož výuka pomáhá snižovat jazykové bariéry, 
umožňuje poznávat rozdílnosti ve způsobu života a kulturních tradic lidí z německy mluvících zemí. Tolerance a 
porozumění odlišnostem kultur a jazyků vytváří vhodné podmínky pro úspěšné zapojení se do mezinárodních 
projektů nebo pro vyhledání partnerské školy. Výuka poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy 
a světa, tzn. žáci se naučí komunikovat v němčině na úrovni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky).  
Výuka se soustředí na probuzení zájmu o studium německého jazyka a vytváření pozitivního vztahu k německy 
mluvícím zemím. Výsledný cíl, ke kterému výuka směřuje, je vytvoření stabilního základu komunikativní 
kompetence. K jazykovým dovednostem patří nácvik fonetické stránky jazyka, nácvik poslechu s porozuměním, 
ústního vyjadřování, čtení s porozuměním a písemného projevu. Ve vyučování je vytvářena simulace běžných 
každodenních situací, na které se žáci učí v cizím jazyce reagovat. Situace a jazykové prostředky jsou přiměřené a 
přizpůsobené věku žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace 
o předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Výuka probíhá v jazykové učebně a částečně také v učebně informatiky. Důležitá je ve výuce německého jazyka 
také dobře zvolená forma práce: samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce, práce se slovníkem, práce 
na PC, hry, písničky, říkadla, krátkodobé a dlouhodobé projekty.  
K výuce využíváme CD přehrávač, zeměpisné mapy německy mluvících zemí, závěsné tabule s tematickými okruhy, 
pracovní listy k tematickým okruhům, slovníky a internet.  
Vyučující se snaží navodit cizojazyčné prostředí ve vyučování (řízení hodiny v německém jazyce, texty a různé 
materiály z německých časopisů nebo např. audio-poslechy namluvené rodilým mluvčím). 
 
podle počtu žáků se třídy dělí na skupiny. 
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Název předmětu Německý jazyk 

Při výuce cizímu jazyku je třeba brát zřetel na žáky s diagnostikovanou dyslexií nebo dysgrafií. K těmto žákům je 
uplatňován zvláštní přístup. Vyučující vychází z doporučení, která vyplývají z vyšetření v PPP. Při zkoušení učitel volí 
vhodné formy, upřednostňuje ústní projev. 

Integrace předmětů • Další cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Hudební výchova – rytmizace, melodizace 
• Přírodověda – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Výtvarná výchova - umění 
• Zeměpis – čtení, vyhledávání informací, orientace v mapě 
• Informatika – čtení, psaní na klávesnici, vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis - čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Občanská výchova – čtení, psaní, vyhledávání informací 
• Pracovní činnosti – čtení, psaní, výroba učebních pomůcek 
• Matematika – čtení, psaní 
• Výchova ke zdraví – relaxační techniky 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Německý jazyk jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Vzdělávání v německém jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:  
1. Zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního 

vztahu k jazyku jako prostředku komunikace. 
2. Samostatnému získávání informací z různých zdrojů a ke zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny.  
3. Získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti.  
4. Chápání jazyka jako nezbytného prostředku komunikace a nástroje celoživotního vzdělávání. 

Kompetence k učení: 
• Vedeme žáky k pochopení významu schopnosti komunikovat německy pro další studium i praktický život. 
• Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání prostředků k odstraňování problémů při komunikaci (práce se 

slovníky, s internetem). 
Kompetence k řešení problémů: 
• Umožňujeme žákům řešit jednoduché problémové situace v cizojazyčném prostředí. 

Kompetence komunikativní: 
• Dbáme u žáků na porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce.  
• Pomáháme žákům zformulovat jednoduché myšlenky německy. 
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Název předmětu Německý jazyk 

• Klademe důraz na porozumění promluvě i přiměřenému textu v německém jazyce. 

Kompetence sociální a personální:  
• Vedeme žáky k samostatnosti a vytváření návyků vyžádat si pomoc nebo poskytnout radu. 

Kompetence občanské: 
• Vytváříme příležitosti k získávání představy o zvycích v německy mluvících zemích a porovnáváme je se zvyky 

našimi. 
Kompetence pracovní: 
• Vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem. 

Způsob hodnocení žáků Při hodnocení žáků učitel uplatňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, zohledňuje věk a jazykovou úroveň 
žáků. Hodnocení je průběžné, celoroční. 
Formy:  
a) písemná: písemné práce a testy  
b) ústní: rozhovory, souvislý mluvený projev na zadané téma  
Současně učitel sleduje práci a zapojení žáků ve výuce, jeho ochotu a schopnost komunikovat v cizím jazyce, domácí 
přípravu žáka.  
Hodnocení žáků s dyslexií nebo dysgrafií může být slovní po dohodě školy s právními zástupci žáků. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

DCJ-9-1-01 
DCJ-9-1-02 
DCJ-9-1-03 
DCJ-9-2-01 
DCJ-9-2-02 
DCJ-9-2-03 
DCJ-9-3-02 
DCJ-9-3-03 
DCJ-9-4-01 
DCJ-9-4-02 
DCJ-9-4-03 
 
 
 
 
 

• pozdraví při setkání a loučení 
• rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně 
• vyjmenuje německou abecedu, hláskuje své jméno 
• počítá do 20, řekne své telefonní číslo 
• vyjmenuje dny v týdnu 
• osvojuje si správnou výslovnost německých hlásek 
• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

 

TÉMATA 
• abeceda 
• pozdravy 
• poděkování 
• jazykolamy 
• dny v týdnu 
• číslovky 
• barvy 
• jména 
• mezinárodní slova 
• německá města, osobnosti, jména – reálie 

německy mluvících zemí 

VEG – Jsme Evropané 

• sdělí jednoduchým způsobem základní  
• informace týkající se jeho samotného 
• zapojí se do jednoduchých rozhovorů – zeptá se 

na jméno, bydliště, telefonní číslo, používá základní 
fráze 

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného 

• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
• napíše jednoduchý text týkající se jeho samotného 
• vyjádří poděkování 
• vyjmenuje země, kde se mluví německy 

• časování pravidelných sloves a  
• slovesa sein, mögen v jednotném  
• čísla 
• tykání, vykání 
• w-otázky 
• otázky zjišťovací 
• zápor nein, nicht 
• slovosled ve větě oznamovací a  
• tázací 
TÉMATA 
• představování 
• jednoduchý formulář 
• získávání informací 
• Deutschland, Österreich, Schweiz, 

Tschechien 

OSV – Komunikace 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
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• sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho rodiny a napíše jednoduchý text -  
popíše rodinnou fotografii 

• získá základní informace o lidech kolem sebe (jméno, 
bydliště, věk, zájmy) 

• rozumí jednoduchému krátkému textu  
• (s vizuální oporou) a vyhledá v něm potřebnou 

informaci 
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se popisu osob 
s vizuální oporou 

• přivlastňovací zájmena mein/e, dein/e 
• přídavná jména v přísudku 
• protiklady 
• přivlastňovací vazba „von“ 
• členy der – die u osob 
TÉMATA 
• představení členů rodiny 
• popis rodinné fotografie 
• vyprávění obrázkového příběhu 

OSV – Sebepoznání, sebepojetí 
OSV – Komunikace 

• jednoduše popíše osoby kolem sebe – kamarády 
• rozumí slovům a jednoduchým větám týkající se 

volného času 
• rozumí jednoduchému krátkému textu a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 
• rozumí základním informacím v krátkém poslechovém 

textu týkající se popisu osob 

• předložky v časových údajích 
• příslovce gern, am liebsten 
• přivlastňovací zájmena ihr, sein 
• procvičování fonetických jevů 
TÉMATA 
• popis osoby 
• synonyma/antonyma 
• volný čas  
• čtení s porozuměním 
• vyprávění o kamarádovi 

MKV – Kulturní diference 

• jednoduchým způsobem popíše předměty, školní 
potřeby, zvířata 

• zapojí se do jednoduchých rozhovorů (zeptá se, jak se 
předměty nazývají německy, ptá se na předměty a 
odpovídá na podobné otázky) 

• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 
které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a 
reaguje na ně 

• přikáže někomu něco, posoudí správnost 

• rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý 
v 1. pádě 

• zápor podstatných jmen – kein 
• rozkaz v jednotném čísle 
• předložka im  
• procvičování fonetických jevů 
TÉMATA 
• škola 
• předměty, školní potřeby 
• jednoduchý popis věcí, osob, zvířat 
• posouzení správnosti, příkaz 

 

• vyslovuje a čte nahlas  jednoduché texty složené ze 
známé slovní zásoby 

• časování pravidelných sloves a  
• slovesa sein v přítomném čase 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
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• sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
o svých koníčcích a činnostech během týdne 

• zapojí se do jednoduchého rozhovoru – domluví si 
telefonicky odpolední program 

• vyjádří odmítnutí 
• napíše jednoduchý text týkající se jeho  

samotného, rodiny, volného času 

• předložka am v časových údajích  
TÉMATA 
• volný čas  
• činnosti během dne 
• adresa 
• telefonování, email, dopis 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

DCJ-9-1-01 
DCJ-9-1-02 
DCJ-9-1-03 
DCJ-9-2-01 
DCJ-9-2-02 
DCJ-9-2-03 
DCJ-9-3-01 
DCJ-9-3-02 
DCJ-9-3-03 
DCJ-9-4-01 
DCJ-9-4-02 
DCJ-9-4-03 
 

• rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

• popíše, kdo co dělá na počítači 
• vyjádří vlastnictví 
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se domácích mazlíčků 
• napíše jednoduchý text 

• opakování učiva ze 7. ročníku 
• časování slovesa haben v přítomném čase 
• 4. pád podstatných jmen s neurčitým 

členem a záporem kein 
• časování dalších pravidelných sloves 
• Vídeň – základní informace 
TÉMATA 
• telefonování 
• zvířata 
• psaní dopisu 
•  Vídeň 

MEV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
VEG – Jsme Evropané 

• napíše jednoduchý text - pozvánku na oslavu 
• rozumí krátkému jednoduchému textu s vizuální 

oporou a vyhledá v něm požadovanou informaci 
• používá čísla do 100, počítá jednoduché matematické 

příklady 
• popíše místo, kde se nachází 
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se časových 
údajů, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

• předložka in ve 3. pádě 
• množné číslo některých podstatných  
• jmen 
• předložka im a um v časových údajích  
• určování času 
• zdokonalování výslovnosti, věta a  

její správná intonace 
• poslech s porozuměním 
TÉMATA 
• pozvánka na oslavu 
• čísla, matematické příklady 
• měsíce 
• časové údaje, hodiny 
• popis místa 
• svátky, blahopřání 

OSV – Mezilidské vztahy 
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• zapojí se do jednoduchého rozhovoru – vyjádří cíl 
cesty, zakoupí si jízdenku, zamluví si ubytování  

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se cestování a 
podobné otázky pokládá  

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se evropských 
zemí (s vizuální oporou) 

• napíše jednoduchý text -  pozdrav z dovolené 
• vyplní základní údaje o sobě v dotazníku 

 

• vazba ich möchte 
• předložka nach ve spojení se  
• zeměpisnými údaji  
• předložka in se 4. pádem  
• časování slovesa fahren 
TÉMATA 
• koupení jízdenky 
• objednání ubytování 
• žádost 
• povolání 
• pozdrav z dovolené 
• evropské země, EU 

OSV – Komunikace 
 

• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud 
má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se bydlení 
(s vizuální oporou) 

• popíše místo, kde bydlí 
 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k bydlení 

 

• přivlastňovací zájmeno unser, unsere 
• předložky se 3. a 4. pádem ve 3. pádě j. č. 

(na otázku wo?) 
• 4. pád podst. jmen s určitým členem 
• předložky se 3. a 4. pádem 

s přivlastňovacími zájmeny a zájmenem kein 
• časování nepravidelných sloves  

a sloves s odlučitelnou předponou (přítomný 
čas) 

• poslech s porozuměním 
TÉMATA 
• domov 
• popis domu, pokoje 
• popis činností 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

• popíše jednoduchou orientaci po městě – zapojí se do 
jednoduchého rozhovoru  

• zeptá se, jak se kam v cizím městě dostane 
• rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 
• rozumí krátkému jednoduchému textu a  

vyhledá v něm požadovanou informaci 
• napíše jednoduchý text 

• předložky se 3. a 4. pádem ve 4. pádě 
(na otázku wohin?) 

• slovosled ve větě oznamovací 
• tvoření otázek 
• nepřímý pořádek slov ve větě 
• předložka für s podstatnými jmény 

a s osobními zájmeny 
TÉMATA 

OSV – Komunikace 
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• vyjádří souhlas, odmítnutí, poděkování 
 

• pozvání do kina, smluvení schůzky 
• jednoduchý popis cesty, obec 
• poslech s porozuměním 
• Salzburg, W.A. Mozart 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

DCJ-9-1-01 
DCJ-9-1-02 
DCJ-9-1-03 
DCJ-9-2-01 
DCJ-9-2-02 
DCJ-9-2-03 
DCJ-9-3-01 
DCJ-9-3-02 
DCJ-9-3-03 
DCJ-9-4-01 
DCJ-9-4-02 
DCJ-9-4-03 
 

• sdělí jednoduchým způsobem základní  
informace týkající se denního programu 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
denního režimu a stravování 

• zapojí se do jednoduchého rozhovoru 
prostřednictvím běžných výrazů, poskytne požadované 
informace 

• požádá o určitou věc 

• opakování učiva z 8. ročníku 
• způsobové sloveso müssen 
• číslovky do 100 000 
• množné číslo podstatných jmen 
• další nepravidelná slovesa 
• 3. pád podst.jmen 
 
TÉMATA 
• můj den 
• volný čas a zájmová činnost 
• povinnosti v průběhu dne 
• nákupy, potraviny, jídlo 
• omluva 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
MKV – Lidské vztahy 
 

• napíše jednoduchý text týkající se  
týdenního programu a rozvrhu hodin 

• sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace o své škole a své práci ve škole 

• vyjmenuje různé druhy sportů 
• rozumí krátkému jednoduchému textu  

zejména, pokud má k dispozici vizuální  
oporu a vyhledá v něm požadovanou  
informaci 

• způsobová slovesa können a dürfen 
• časové údaje 
• zájmeno man 
 
TÉMATA 
• týdenní program 
• škola, rozvrh hodin 
• čtení s porozuměním 
• význam slov v kontextu 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Komunikace 
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• vyjmenuje části lidského těla 
• rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 
• v textu vyhledá známé výrazy a fráze 
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou pronášeny pomalu a reaguje na ně 
• zapojí se do jednoduchého rozhovoru 
• rozumí krátkému jednoduchému emailu, v textu 

vyhledá požadovanou informaci 
• vyjádří v minulosti, kde byl  

• osobní zájmena ve 3. pádě 
• množné číslo podstatných jmen 
• sloveso tun ve spojení weh tun 
• rozkazovací způsob 
• sloveso haben, sein v préteritu 
 
TÉMATA 
• lidské tělo  
• nemoc, lékař, zdraví 

 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

• odpovídá na jednoduché otázky týkající se orientace ve 
městě a podobné otázky pokládá 

• požádá o informaci, poděkuje za ni 
• rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 
• rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud 

má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

• napíše jednoduchý text 

• předložky se 3.pádem 
• způsobové sloveso wollen 
• spojka deshalb 
 
TÉMATA 
• ve městě a na vesnici 
• státy Evropy, dopravní prostředky 
• • čtení a poslech s porozuměním 

OSV – Komunikace 

• napíše jednoduchý text týkající se ročních období a 
počasí 

• sdělí jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se oblékání a počasí v různých ročních obdobích 

• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají 
oblékání 

• napíše jednoduchý text - popřeje veselé Vánoce a 
Velikonoce  

• rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

• porovná tradice, zvyky a svátky u nás a v německy 
mluvících zemích 

• napíše jednoduchý dopis se všemi náležitostmi 

• zájmena osobní a přivlastňovací 
• množné číslo podstatných jmen 
• další nepravidelná slovesa  
• v přítomném čase 
 
TÉMATA 
• rok a roční období 
• počasí 
• příroda 
• oblékání 
• tradiční svátky u nás a v německy mluvících 

zemích 

VEG – Evropa a svět nás zajímá 

• napíše jednoduchý text týkající se plánů na prázdniny 
• vyjádří, co se mu líbí/nelíbí, co ho baví 

• perfektum 
• stupňování přídavných jmen a  
• příslovcí 

VEG – Evropa a svět nás zajímá 
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• rozumí krátkému jednoduchému textu a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

• rozumí základním informacím v krátkém poslechovém 
textu týkajícím se cestování a plánů na prázdniny 

• zpracovává a vyhledává informace v německy mluvících 
zemích 

• využívá  média jako zdroj informací 

• porovnání pomocí als 
 
TÉMATA 
• prázdniny 
• cestování po Evropě a po světě 
• popis osob a věcí 
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5.2 Matematika a její aplikace 

5.2.1 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

4 4 5 4 5 4 4 5 4 29 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Matematika 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Výuka předmětu Matematika se opírá o aktivní a tvořivou činnost každého žáka a jeho samostatnou práci v celém 
vyučovacím procesu. Orientuje se na rozvíjení matematických schopností žáků, na dovednosti provádět 
matematické operace a propojit je s reálnými situacemi.  
Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady 
pro úspěšné zvládnutí dalšího studia. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, 
abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Učí děti vytrvalosti, pracovitosti a kritičnosti. Poznatky 
a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a 
využití počítačů.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace 
o předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika je rozdělen na čtyři tematické okruhy.   
V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém 
stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci si osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost 
provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové 
porozumění (umět operaci propojit s reálnou situací). Dalšími tematickými okruhy, které jsou společné pro I. a II. 
stupeň,  jsou - Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a v prostoru, Nestandardní aplikační úlohy 
a problémy. 
Ve všech ročnících ( na úrovni odpovídající rozumové vyspělosti) je vhodné zařazovat komplexní a aplikační úlohy, 
při kterých žáci musí provést rozbor problému, vytvořit systém pro jednotlivé kroky vedoucí ke konečnému řešení 
a které jsou založeny zejména na logickém úsudku, což zvyšuje i možnosti úspěchu slabších žáků. 
Metody práce jsou zaměřeny především na samostatnou práci a sebekontrolu. Vhodné je také využití spolupráce 
ve dvojicích (dobrý žák pomáhá slabšímu, což rozvíjí pocit spoluzodpovědnosti a obecně pomoci potřebnému) i v 
menších skupinách. Na druhou stranu také podporovat soutěživost formou didaktických her a počtářských soutěží 
(tím vším je naplňováno průřezové téma – rozvíjení kooperačních a kompetičních vztahů v kolektivu).  Zejména 
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Název předmětu Matematika 

na prvním stupni zařazovat úlohy pro rozvoj jemné motoriky. Přiměřeným způsobem využívat prostředky 
výpočetní techniky, matematické tabulky a další vhodné pomůcky. Volit vhodné postupy při práci s žáky s SPU. 
Podporovat zájem, aktivitu a rozvíjet dovednosti nadaných žáků – například formou zapojení do matematických 
soutěží. 

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – časová osa, letopočty 
• Hudební výchova – rytmizace, říkadla s čísly 
• Přírodověda – slovní úlohy z praxe 
• Výtvarná výchova – geometrické tvary, přiřazování obrázků dle počtu 
• Anglický jazyk – psaní, čtení čísel 
• Německý jazyk – psaní, čtení čísel 
• Zeměpis – měřítka mapy, souřadnice, práce s atlasem 
• Informatika – numerická klávesnice, kalkulátor, výukové programy 
• Přírodopis – slovní úlohy z praxe 
• Občanská výchova – finanční gramotnost 
• Pracovní činnosti – výroba učebních pomůcek 
• Výchova ke zdraví – životní styl, relaxační techniky 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Matematika jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Výchovné a vzdělávací postupy v matematice směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedou 
žáka k:  

1. využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech  
2. rozvíjení logického myšlení  
3. provádění rozboru problému a plánu řešení, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocení 

správného výsledku  
4. přesnému a stručnému vyjadřování  
5. rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh  
6. rozvíjení systematičnosti a vytrvalosti 

 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení: 
Učitel:  
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Název předmětu Matematika 

• Postupnou abstrakcí a zobecňováním vede žáky k osvojování základních matematických pojmů a vztahů 
• Umožňuje žákům díky vhodné organizaci výuky studovat jednoduché matematické texty, vyhledávat 

informace v tištěné i elektronické podobě, získávat soubory dat k dalšímu zpracování. 
• Pomocí modelování situací rozvíjí představivost žáků, používá metodu řízeného experimentu pro budování 

pojmů v mysli žáků.  
• Prací s chybou jako pozitivním prvkem vede žáky k hlubšímu zamyšlení nad použitým postupem a správností 

výpočtu. 
• Zadává vhodné slovní úlohy a příklady z běžného života a tím motivuje žáky k využívání matematických 

poznatků a dovedností v praxi. 
• Používá v hodinách informační a komunikační technologie a tím vede žáky k využívání digitálních zdrojů 

a prostředků k vyhledávání informací, modelování, simulacím, výpočtům a znázorňování. 
 
Žák:  
• Nachází vhodné způsoby výuky, organizuje si svůj učební proces. 
• Operuje s užívanými termíny a symboly, umí je používat a uvádět do souvislostí. 
• Vyhledává informace a dále je využívá k pochopení matematických zákonitostí, samostatně experimentuje, 

získané poznatky vyhodnocuje a vyvozuje z nich závěry. 
• Poznatky aplikuje v ostatních předmětech a v praxi. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů: 
Učitel:  
• Vhodně formulovanými a přiměřeně obtížnými úkoly vede žáky k důkladné analýze, k plánu řešení, k volbě 

vhodného postupu při řešení problému (využití tradičních i digitálních prostředků), k odhadu a vyhodnocení 
reálnosti výsledku vzhledem k zadaným podmínkám. 

•  Na základě pokusů nebo zkušeností žáků rozvíjí jejich logické myšlení, úsudek a tvoření hypotéz, které žáci 
ověřují nebo vyvracejí pomocí protipříkladů.  

• Prostřednictvím vhodně volených příkladů vede žáky k osvojení induktivního a deduktivního přístupu 
při řešení problému. 

• Žák:  
• Zapojuje se do vyučovací hodiny, nalézá řešení problémové úlohy.  
• Získává informace z různých zdrojů, tyto zdroje hodnotí, posuzuje jejich věrohodnost, radí se s ostatními, 

diskutuje o řešení problému, obhajuje svá řešení, akceptuje názory druhých. 
Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní: 
Učitel:  
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Název předmětu Matematika 

• Důslednou kontrolou žákova projevu podporuje u žáků používání odborné terminologie a kultivaci jazyka 
matematiky.  

• Důslednou kontrolou podporuje u žáků čtení slovních úloh s porozuměním, správnou matematizaci 
problémů a interpretaci výsledků. 

• Cíleně využívá příležitosti k tomu, aby žáci tradičními i digitálními prostředky prezentovali ostatním postupy 
řešení úloh a srozumitelně vysvětlili, proč daný postup zvolili. 

• Vhodně využívá cizí jazyk (zejména angličtinu) a ICT, aby připravil žáky pro vstup do soudobé společnosti a 
vědeckého světa matematiky. 

Žák:  
• Výstižně, souvisle formuluje své myšlenky a názory.  
• Zvládá ústní i písemný projev. 
• Diskutuje o problémech se spolužáky, bere v úvahu názory svých spolužáků. 
• Vyhodnocuje statistické přehledy, grafy, diagramy, tabulky a sám tyto přehledy vytváří. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální:  
Učitel:  
• Vytvářením vhodných příležitostí k aktivní diskusi vede žáky k obhajobě vlastního názoru, k jeho případné 

změně na základě zjištění nových informací. 
• Organizací a kontrolou skupinové práce vede žáky k tomu, aby si rozdělili úlohy podle matematických 

znalostí a dovedností jednotlivých členů skupiny. 
Žák:  
• Spolu s učitelem vytváří pravidla práce ve skupině, spolupracuje v týmu, střídá role ve skupině.  
• Pomáhá svým spolužákům, je schopen pomoc přijímat.  
• Vytváří si představu o sobě, posuzuje a hodnotí své jednání. 

Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské: 
Učitel:  
• Zařazuje občanské problémy do matematických úloh a tím žáky motivuje k uplatnění matematiky v různých 

oborech lidské činnosti (např. informatika, finanční gramotnost, statistika a její interpretace) a k zamyšlení 
nad věrohodností informací (např. dotazníková šetření). 

Žák:  
• Uvědomuje si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu, - poskytuje podle 

svých možností účinnou pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích. 
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 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní: 
Učitel:  
• Pestrým výběrem netradičních úloh rozvíjí u žáků schopnost využívat znalosti a dovednosti z různých oborů.  
• Zařazováním vhodných situací ve výuce vede žáky k efektivnímu používání pomůcek, kalkulátoru 

a informačních a komunikačních technologií.  
• Vhodnou volbou úkolů různé obtížnosti a jejich následným rozborem vede žáky k tomu, aby si efektivně 

naplánovali plnění úkolů. 
Žák:  
• Bezpečně používá rýsovací pomůcky, udržuje je v pořádku.  
• Přistupuje kriticky k výsledkům, kterých dosáhl. 
• Dodržuje pravidla hygieny a bezpečnosti práce.  
• Využívá své schopnosti v matematice v zájmu vlastního rozvoje i dalšího studia v budoucnosti. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně, a to hlavně prostřednictvím písemných prověrek, zkoušením u tabule (zejména žáci 
s SPU - v souladu s doporučením plynoucím z jejich vyšetření) i „malými“ orientačními známkami, které by měly 
mít zejména pozitivně motivační charakter, a zvládnutí větších celků je ověřováno formou čtvrtletních, pololetních 
a závěrečných písemných prací. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-3-1-01 
M-3-1-02 
M-3-1-03 
M-3-1-04 
M-3-1-05 
M-3-2-01 
M-3-2-02 
M-3-2-03 
M-3-3-01 
M-3-3-02 
 
 

• spočítá prvky daného souboru 
• vytvoří skupinu s daným počtem prvků 
• podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně, 

porovnává soubory 
• využívá univerzální modely čísel 
• napíše a přečte číslice 
• doplní chybějící čísla v řadě 
• řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel 
• porovnává čísla, používá znaky rovnosti a nerovnosti, 

řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel 
• využívá číselnou osu, orientuje se na ní, zobrazí na ní 

číslo 
• správně používá pojmy před, za, hned před, hned za, 

mezi 
• sčítá a odčítá zpaměti bez přechodu přes desítku 
• řeší a tvoří slovní úlohy s využitím sčítání a odčítání bez 

přechodu přes desítku 
• řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x více 

(méně)“ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE  
• přirozená čísla 1-20  
• číslice 0-9, čísla 0-20 
• znaky <, >, = 
• číselná osa 
• číselný obor 0-10, 10-20 
• práce s textem slovní úlohy 

Prv – hodiny 
Prv – mince 
 

 
 
 
 
 
 

• čte a nastavuje celé hodiny 
• orientuje se ve struktuře času 
• zaznamenává jednoduché situace související s časem 

pomocí tabulek a schémat 
• doplní zadanou tabulku 
• orientuje se v jednoduchých schématech 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
• struktura času: hodina, den, týden, měsíc, 

rok  
• tabulky 
• schémata 
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• rozezná, pojmenuje a načrtne základní rovinné útvary, 
uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí 

• rozezná a pojmenuje základní tělesa, uvede příklady 
těchto těles ve svém okolí 

• orientuje se v prostoru, užívá prostorové pojmy 
• pomocí stavebnic modeluje rovinné i prostorové útvary 
• porovná rovinné útvary stejného typu podle velikosti 
• porovná tělesa stejného typu podle velikosti 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
• rovinné útvary: čtverec, obdélník, 

trojúhelník, kruh 
• tělesa: krychle, kvádr, koule, válec 
• orientace v prostoru: před, za, vpravo, vlevo, 

nahoře, dole 
• porovnávání: větší, menší, stejný, nižší, vyšší 

 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-3-1-01 
M-3-1-02 
M-3-1-03 
M-3-1-04 
M-3-1-05 
M-3-2-01 
M-3-2-02 
M-3-2-03 
M-3-3-01 
M-3-3-02 
 

• používá přirozená čísla k modelování situací běžného 
života 

• samostatně pracuje s univerzálními modely přirozených 
čísel 

• zapisuje a čte čísla v daném oboru 
• počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá 

čísla 
• porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost i v různých 

významových kontextech (délka, čas, peníze) 
• zobrazí číslo na číselné ose 
• využívá číselnou osu k porovnávání čísel 
• orientuje se v zápisu desítkové soustavy, sčítá a odčítá 

zpaměti dvojciferné číslo s jednociferným i 
dvojciferným číslem s přechodem násobků deseti 

• násobí zpaměti formou opakovaného sčítání i pomocí 
násobilky, dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek 

• řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání a odčítání, násobení a 
dělení 

• ovládá pořadí početních operací 
• řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x více 

(méně)“ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
• přirozená čísla 1-100 
• počítání s penězi 
• peníze: způsoby placení 
• číselný obor 0-100 
• lichá a sudá čísla 
• řád jednotek a desítek 
• násobilka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 
• součet a rozdíl 
• strategie řešení úloh z běžného života 

Prv – hodiny 
Prv – mince 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• čte časové údaje na různých typech hodin, orientuje se 
v kalendáři 

• sleduje různé časové intervaly 
• používá vhodně časové jednotky a provádí jednoduché 

převody mezi nimi 
• zachycuje výsledky měření pomocí tabulek a schémat 
• provádí odhady délky a množství 
• navrhne a použije tabulku k organizaci údajů 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
• časové údaje: čtvrt hodiny, půl hodiny, tři 

čtvrtě hodiny, celá hodina 
• měření délky, hmotnosti, objemu 
• jednotky: centimetr, litr, kilogram 
• práce s tabulkou 
 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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 • třídí soubor objektů 
• rozeznává, pojmenuje a načrtne základní rovinné 

útvary, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí 
• rozeznává a pojmenuje základní tělesa, uvede příklady 

těchto těles ve svém okolí 
• pomocí stavebnic modeluje rovinné a prostorové 

útvary podle zadání 
• změří délku úsečky, používá jednotky délky 
• provádí odhad délky úsečky 
• určí vzájemnou polohu dvou přímek 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
• rovinné útvary: lomená čára, křivá čára, 

přímá čára, přímka, bod, úsečka 
• tělesa: kužel, jehlan 
• práce s pravítkem 
• jednotky délky: milimetr, centimetr, metr, 

kilometr 
• vzájemná poloha dvou přímek (rovnoběžky, 

různoběžky) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-3-1-02 
M-3-1-03 
M-3-1-04 
M-3-1-05 
M-3-2-01 
M-3-2-02 
M-3-2-03 
M-3-3-01 
M-3-3-03 

• zapisuje a čte čísla v daném oboru 
• počítá po jednotkách, po desítkách a stovkách, 

porovnává čísla 
• zobrazí číslo na číselné ose a jejích úsecích 
• využívá číselnou osu k porovnání čísel 
• rozloží číslo v desítkové soustavě v oboru do 1 000 
• sčítá a odčítá čísla v oboru do 1 000 
• násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek 
• provádí z paměti jednoduché početní operace 

s přirozenými čísly v daném oboru 
• řeší a tvoří slovní úlohy 
• ovládá jednoduché řešitelské strategie 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
• číselný obor 0-1000 
• rozklad čísla v desítkové soustavě 
• číselná osa 
• zápis čísla v desítkové soustavě 
• násobilka 6, 7, 8, 9 a jejich násobky 
• řešitelské strategie 

- pokus – omyl 
- řetězení od konce 
- vyčerpání všech možností 
- zjednodušování 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 
Prv – mince 
 

• využívá časové údaje při řešení různých situací 
z běžného života 

• eviduje složitější situace pomocí slov a tabulek 
• čte a sestavuje tabulky násobků 
• doplní chybějící údaje do strukturované tabulky dle 

zadání 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
• Měření času 
• Evidence dat 
• Tabulka jako nástroj pro řešení úloh 

Prv – dopravní výchova 
Prv – denní režim 

• pojmenuje, popíše a načrtne rovinné útvary 
• uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí 
• třídí trojúhelníky dle délek stran 
• rozezná osově souměrné rovinné útvary, uvede 

konkrétní příklady 
• změní délku úsečky, porovná velikost rovinných útvarů 

pomocí součtu délek stran 
• pojmenuje, vymodeluje a popíše jednoduchá tělesa, 

uvede příklad ve svém okolí 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
• klasifikace trojúhelníků (obecný, 

rovnostranný, rovnoramenný) 
• rovinné útvary: mnohoúhelník (trojúhelník, 

čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník), 
kružnice 

• vrchol, strana, stěna, hrana 
• osově souměrné rovinné útvary 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-5-1-01 
M-5-1-02 
M-5-1-03 
M-5-1-04 
M-5-2-01 
M-5-2-02 
M-5-3-01 
M-5-3-02 
M-5-3-03 
M-5-3-04 
M-5-3-05 
M-5-4-01 

• čte a zapisuje čísla v daném oboru 
• počítá po statisících, desetitisících a tisících, používá 

rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 
• porovnává čísla a znázorní je na číselné ose a jejich 

úsecích 
• sčítá a odčítá čísla v daném oboru  
• písemně násobí jednociferným a dvojciferným 

činitelem, písemně dělí jednociferným dělitelem 
• účelně propojuje písemné i pamětné počítání 
• používá římské číslice při zápisu čísel 
• zaokrouhluje přirozená čísla na statisíce, desetitisíce, 

tisíce, sta a desítky 
• provádí odhady a kontroluje výsledky početních 

operací 
• provádí kontrolu výpočtů pomocí kalkulátoru 
• řeší a tvoří slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, 

dělení a slovní úlohy 
se dvěma početními operacemi 

• řeší a tvoří slovní úlohy vedoucí ke vztahu „o x více 
(méně)“ a „x krát více (méně)“ 

ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE 
• komutativnost a asociativnost 
• číselný obor 0 – 1 000 000 
• písemné algoritmy sčítání, odčítání, 

násobení a dělení 
• římské číslice 
• hospodaření domácnosti 
• zaokrouhlování čísel 
• odhad a kontrola výsledků 
• práce s kalkulátorem 
• matematizace reálné situace 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

• provádí a zapisuje jednoduchá pozorování 
• používá tabulky k evidenci, modelování a řešení 

různých situací 
• doplňuje údaje, které chybí ve strukturované tabulce 

vytvoří na základě jednoduchého textu tabulku a 
sloupkový diagram 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY 
• zásady sběru a třídění dat 
• strukturovaná tabulka 
• sloupkové diagramy 

VEG – Objevujeme Evropu a 
svět 

• dodržuje zásady rýsování 
• narýsuje přímku, vyznačí polopřímku 
• narýsuje různoběžky a označí jejich průsečík 

GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU 
• zásady rýsování 
• rýsování jednoduchých rovinných útvarů 
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• narýsuje kružnici s daným středem a poloměrem 
• narýsuje čtverec, obdélník, trojúhelník ve čtvercové síti 
• měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a 

převodní vztahy mezi nimi 
• sčítá a odčítá graficky úsečky, porovnává úsečky podle 

délky 
• určí délku lomené čáry a obvod mnohoúhelníku 

sečtením délek jeho stran 
• sestrojí rovnoběžné a kolmé přímky pomocí 

trojúhelníku s ryskou 
• určí vzájemnou polohu přímek v rovině 
• určí pomocí čtvercové sítě obsah čtverce, obdélníku, 

obsahy porovná 
• používá základní jednotky obsahu 
• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 

souměrné útvary 
• určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
• rozpozná a využije osovou souměrnost i v praktických 

činnostech a situacích 

• čtvercová síť 
• jednotky délky a jejich převody 
• grafické sčítání a odčítání úseček 
• obvod mnohoúhelníku 
• vzájemná poloha přímek v rovině, 

rovnoběžky, různoběžky, kolmice 
• jednotky obsahu m2, cm2, mm2 
• osová souměrnost rovinného útvaru 

• využívá úsudek pro řešení jednoduchých slovních úloh 
a problémů 

 
 
 

NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A 
PROBLÉMY 
• řešení úloh úsudkem 
• číselné a obrázkové řady 
• magické čtverce 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-5-1-01 
M-5-1-02 
M-5-1-03 
M-5-1-04 
M-5-1-05 
M-5-1-06 
M-5-1-07 
M-5-1-08 
M-5-2-01 
M-5-2-02 
M-5-3-01 
M-5-3-02 
M-5-3-03 
M-5-3-04 
M-5-3-05 
M-5-4-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000 000 a 
přes 1 000 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a 
nerovnosti 

• provádí písemné početní operace v oboru přirozených 
čísel 

• užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose 
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace 
• zaokrouhluje přirozená čísla 
• provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací 
• modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 

zlomku 
• porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem 

v oboru kladných čísel 
• přečte zápis desetinného čísla        
• vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 
• porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 

záporného čísla 
 

ČÍSLO  A  POČETNÍ   OPERACE 
• čtení a zápis čísel do 1 000 000 a přes 

1 000 000 
• přirozená čísla 

- posloupnost 
- početní výkony 
- celá čísla 
- desetinná 
- zlomek 

• číselná osa, zobrazení čísla 
• porovnávání 
• pamětné počítání 

- sčítání a odčítání 
- násobení 
- dělení, dělení se zbytkem 

• písemné algoritmy 
- sčítání 
- odčítání 
- užití algoritmů 

• dělení jednociferným a dvojciferným 
činitelem 

• zaokrouhlování 
• slovní úlohy s využitím odhadů 
• kontrola výsledků početních operací 
• provádění zkoušky 
• jednoduché a složené slovní úlohy 
• zápis čísla v desítkové soustavě 
• znázornění (číselná osa, teploměr, model) 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
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• počítá s proměnou 
• vyčte z tabulky potřebná data k vyřešení úkolu 
• sestrojí tabulku a diagram 
• vyhledává, sbírá a třídí data 
• orientuje se v jízdním řádu 
 

ZÁVISLOSTI, VZTAHY  A  PRÁCE S DATY 
• počítání s proměnou 
• práce s tabulkou 
• grafy 
• soustava souřadnic 
• sloupkový diagram 
• jízdní řády 

 

• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
• užívá jednoduché konstrukce 
• sčítá a odčítá graficky úsečky,  
• určí délku lomené čáry,  
• sestrojí rovnoběžky a kolmice 
• narýsuje kruh s daným středem a poloměrem 
• pracuje s jednotkami délky a zvládá převody 
• vyřeší slovní úlohy na výpočet obvodu 
• graficky znázorní součet a rozdíl úseček 
• vypočítá délku lomené čáry 
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě 
• užívá základní jednotky obsahu 
• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti osově souměrné 

útvary 
• určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
• převádí jednotky obsahu 
• rozpozná osově souměrné útvary 
• aplikuje znalost osově souměrných útvarů pro řešení 

praktických úloh 
 

GEOMETRIE  V  ROVINĚ  A V PROSTORU 
• přímka, polopřímka, úsečka 
• rýsování rovnoběžek a kolmic pomocí 

trojúhelníka s ryskou 
• rýsování rovnoběžek a kolmic daným bodem 
• konstrukce a rýsování čtverce a obdélníka 
• konstrukce a rýsování trojúhelníka, 

rovnostranný, rovnoramenný, pravoúhlý 
• kruh, kružnice 
• rýsování kružnice daným středem a 

poloměrem 
• grafický součet úseček 
• grafický rozdíl úseček 
• délka lomené čáry 
• výpočty obvodu n-úhelníku  
• slovní úlohy na výpočty obvodu 
• jednotky délky a převody 
• výpočty obsahu čtverce a obdélníka pomocí 

čtvercové sítě 
• slovní úlohy na výpočty obsahu 
• jednotky obsahu  
• osově souměrné útvary, praktická činnost 

 

• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově 
souměrné útvary 

• určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru 
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy 

NESTANDARTNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY 
A PROBLÉMY 
• slovní úlohy 
• číselné a obrázkové řady 
• magické čtverce 
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• prostorová představivost 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-03 
M-9-1-04 
M-9-2-01 
M-9-3-01 
M-9-3-02 
M-9-3-03 
M-9-3-04 
M-9-3-06 
M-9-3-08 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-4-01 
M-9-4-02 
 

• čte, zapisuje, uspořádá čísla na číselné ose a porovnává 
je 

• sčítá, odčítá, násobí a dělí přirozená čísla 
• zaokrouhluje přirozená čísla a provádí odhady a využívá 

kalkulátor 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU 
• přirozená čísla 
• početní operace s přirozenými čísly 
• eukleidovské konstrukce 

 

• rozlišuje a narýsuje základní rovinné útvary 
• definuje je, popíše a zná jednotlivé vlastnosti, které 

využívá v praxi 
• základní vzorce obvodu a obsahu používá ve slovních 

úlohách, provádí odhady (i ve čtvercové síti) 
• převádí jednotky (délkové, čtverečné) 
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení úloh a 
jednoduchých praktických problémů 

OBDÉLNÍK, ČTVEREC 
• obvod, obsah 
• převody jednotek délky a obsahu 
• slovní úlohy 

 

• zapisuje a uspořádává desetinná čísla na číselné ose 
• vyjadřuje část pomocí desetinných čísel 
• sčítá, odčítá, násobí a dělí v desítkové soustavě (10, 

100, 1000, …) 
• převádí jednotky délky, plochy a hmotnosti 
• provádí početní operace s desetinnými čísly  
• řeší aplikační úlohy s desetinnými čísly 
• využívá média jako zdroj informací 

DESETINNÁ ČÍSLA 
• početní operace des. čísel 
• porovnávání a zaokrouhlování desetinných 

čísel 
• převody jednotek délky, obsahu a hmotnosti 
• slovní úlohy 

OSV – Kooperace a kompetice 
F – převody jednotek 
 

• definuje a popíše úhel 
• rozděluje úhly podle velikosti 
• rýsuje a poznává úhel pravý, ostrý, tupý, přímý, 

konvexní a nekonvexní 
• určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
• graficky sčítá a odčítá, přenáší úhly, konstruuje je 

pomocí kružítka a pravítka 

ÚHLY 
• velikost úhlu, jednotky velikosti úhlu 
• druhy úhlů 
• početní operace s velikostmi úhlů 
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• získané vědomosti a dovednosti aplikuje při řešení 
konstrukčních úloh a úloh z praxe 

• získané vědomosti používá ke kontrole správnosti 
narýsovaných útvarů 

• určuje vlastnosti osové souměrnosti a osově 
souměrného obrazce 

• sestrojují a načrtne obraz obrazce v osové souměrnosti 

OSOVÁ SOUMĚRNOST 
• konstrukce bodu, úsečky, přímky, útvaru 

v osové souměrnosti 
• osově souměrné útvary 

 

• charakterizuje a popíše trojúhelník 
• rozeznává a dopočítává vnitřní a vnější úhly 

trojúhelníku a úhly vedlejší a vrcholové 
• rozděluje trojúhelníky podle stran a podle úhlů a zná 

jejich vlastnosti 
• sestrojuje výšky, těžnice trojúhelníku, kružnici opsanou 

a vepsanou 
• využívá matematickou symboliku 
• uvědomuje si vztahy mezi jednotlivými prvky 

trojúhelníku, získaných poznatků využívá při řešení 
početních a konstrukčních úloh 

TROJÚHLENÍK 
• úhly v trojúhelníku 
• konstrukce výšek a těžnic 
• kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku 

 

• využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10) 
• rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené 
• rozkládá číslo na součin prvočísel 
• určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího 

společného násobku a největšího společného dělitele 
• diskutuje o problémech při řešení úloh 
• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti 

DĚLITELNOST PŘIROZENÝCH ČÍSEL 
• prvočísla, čísla soudělná, nesoudělná 
• násobek, dělitel 
• znaky dělitelnosti 
• společný dělitel, největší společný dělitel 
• společný násobek, nejmenší společný 

násobek 

OSV – Kooperace a kompetice  

• definuje a popíše jejich jednotlivé vlastnosti 
• načrtne a sestrojí jejich síť a zpětně vymodeluje tělesa 

ze sítě 
• načrtne a sestrojí jejich obraz 
• užívá jednotky povrchu a objemu a vzájemně je převádí 
• vypočítává a odhaduje povrch a objem a znalostí 

využívá při řešení slovních úloh 
• diskutuje o problémech při řešení úloh 

KVÁDR, KRYCHLE 
• povrch, objem 
• převody jednotek 
• charakteristika a vlastnosti 

OSV – Komunikace  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-03 
M-9-1-04 
M-9-1-05 
M-9-1-06 
M-9-1-08 
M-9-1-09 
M-9-2-01 
M-9-2-03 
M-9-2-05 
M-9-3-01 
M-9-3-02 
M-9-3-04 
M-9-3-06 
M-9-3-07 
M-9-3-08 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-4-01 
M-9-4-02 

• zapisuje, porovnává desetinná čísla a provádí s nimi 
početní operace, využívá kalkulátor 

• určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího a 
největšího společného dělitele 

• sestrojuje trojúhelník podle věty sss, výšky, těžnice, 
kružnici opsanou a vepsanou 

• pozná, narýsuje a zapíše bod, přímku, polopřímku, 
úsečku, rovinu, polorovinu, kolmice, vzdálenost bodu 
od přímky, rovnoběžky, vzdálenost dvou rovnoběžek 

• počítá objem a povrch kvádru a využívá tyto znalosti při 
řešení úloh 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU 
• desetinná čísla 
• dělitelnost 
• úhly 
• trojúhelník 
• kvádr a krychle 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 

• vyjadřuje vztah celek-část pomocí zlomku 
• porovnává zlomky, rozšiřuje je a krátí 
• sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky 
• počítá se smíšenými čísly 
• upravuje jednoduchý složený zlomek 
• řeší slovní úlohy se zlomky 

ZLOMKY 
• celek a jeho část 
• zlomky na číselné ose 
• rozšiřování zlomků 
• krácení zlomků 
• porovnávání zlomků 
• užití zlomků v praxi 
• početní operace se zlomky 
• převod zlomku – desetinné číslo, smíšené 

číslo 

 

• poznává shodné útvary 
• zná věty o shodnosti trojúhelníku (sss, sus, usu) a 

využívá je při jejich konstrukci 

SHODNOST TROJÚHLENÍKU 
• shodnost geometrických útvarů 
• shodnost trojúhelníků – věty sss, sus, us 
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• zapisuje, porovnává a zobrazuje je na číselné ose 
• provádí početní operace s celými čísly 
• poznává opačná čísla a určuje absolutní hodnotu 

celého čísla 

CELÁ ČÍSLA 
• celá čísla a jejich znázornění 
• absolutní hodnota celého čísla 
• porovnávání celých čísel 
• početní operace s celými čísly 
• slovní úlohy 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
 

• načrtne a sestrojí bod, přímku, úsečku a obrazec ve 
středové souměrnosti 

• poznává útvary středově souměrné 

STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST 
• osová souměrnost – opakování 
• středová souměrnost 
• útvary středově souměrné 

 

• porovnává a uspořádává racionální čísla, vyznačuje je 
na číselné ose 

• provádí početní operace s racionálními čísly 
• dodržuje pravidla pro pořadí početních operací a 

využívá vlastností operací sčítání a násobení 
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 

konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát 
v oboru celých a racionálních čísel 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 
• záporná desetinná čísla a zlomky 
• porovnávání racionálních čísel 
• početní operace s celými čísly 
• slovní úlohy 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV – Kreativita 

• rozlišuje, třídí a charakterizuje základní typy rovinných 
obrazců 

• využívá jejich vlastnosti při konstrukci 
• počítá obsah a obvod rovnoběžníků 
• řeší geometrické úlohy početně a slovní úlohy z praxe 

ROVNOBĚŽNÍK 
• čtyřúhelníky a rovnoběžníky 
• výšky a úhlopříčky v rovnoběžníku 
• kosodélník a kosočtverec 
• konstrukce rovnoběžníku 
• obvod a obsah rovnoběžníku 

 

• dělí celek na části v daném poměru a stanovuje poměr 
ze zadaných údajů 

• vyjadřuje vztah část-celek poměrem 
• zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 
• pracuje s měřítky map a plánů 
• řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 

poměrem 

POMĚR 
• co je poměr 
• rozšiřování a krácení poměru 
• počítáme s poměry 
• postupný poměr 
• měřítko plánu a mapy 

 

• rozlišuje přímou a nepřímou úměrnost, určuje jejich 
vztah 

• vyjádří vztah úměrnosti tabulkou, rovnicí, grafem 

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST 
• přímá úměrnost 
• nepřímá úměrnost 
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• řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé 
úměrnosti (trojčlenka) 

• zakresluje jednoduchý graf, tabulku přímé a nepřímé 
úměrnosti 

• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 
funkčních vztahů 

• pravoúhlá soustava souřadnic 
• graf přímé úměrnosti 
• graf nepřímé úměrnosti 

• odhaduje a počítá obvod a obsah základních rovinných 
obrazců 

• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 
• využívá jejich vlastností v konstrukčních úlohách 
• počítá obsah a obvod obrazců, převádí jednotky, řeší 

slovní úlohy z praxe 

TROJÚHLENÍK A LICHOBĚŽNÍK 
• obsah trojúhelníku 
• lichoběžník 
• konstrukce lichoběžníku 
• obsah a obvod lichoběžníku 

 

• poznává základní pojmy procentového počtu 
• vyjadřuje část pomocí procent 
• řeší 3 typy úloh z praktického života, řeší aplikační 

úlohy na procenta 
• rozumí pojmu úrok 
• využívá média jako zdroj informací 
• učí se týmové spolupráci 
• vyhledává v textu údaje a vztahy potřebné k výpočtu 

PROCENTA - ÚROKY 
• co je to procento 
• na procenta s trojčlenkou 
• procenta kolem nás 
• aplikační úlohy na procenta 
• úroková míra a promile 

 
 
 
 
 

• rozlišuje hranol 
• sestrojuje síť hranolu 
• počítá povrch hranolu 
• počítá a odhaduje objem hranolu 
• řeší slovní úlohy z praxe 
• určuje a charakterizuje základní tělesa, analyzuje jejich 

vlastnosti 
• načrtne obraz jednoduchých těles v rovině 

HRANOL 
• hranoly 
• síť hranolu 
• povrch hranolu 
• objem hranolu 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-05 
M-9-1-06 
M-9-1-07 
M-9-1-08 
M-9-2-01 
M-9-2-02 
M-9-2-03 
M-9-3-01 
M-9-3-04 
M-9-3-05 
M-9-3-06 
M-9-3-07 
M-9-3-08 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-13 
M-9-4-01 
M-9-4-02 

• provádí početní operace s desetinnými, racionálními 
čísly 

• řeší úlohy na poměr, úměrnost a procenta 
• rozlišuje pojmy osová a středová souměrnost a umí je 

použít 
• řeší úlohy na konstrukci čtyřúhelníků 
• používá při řešení úloh vzorce pro povrch a objem 

hranolu 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU 
• racionální čísla 
• poměř, trojčlenka 
• procenta 
• osová a středová souměrnost 
• čtyřúhelníky 
• hranoly 

 

• zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a 
využívá je při výpočtech 

• určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a 
kalkulačky, používá je ve výpočtech 

• řeší úlohy z praxe na užití druhé mocniny a odmocniny 

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA 
• odhad a výpočet druhé mocniny 
• odhad a výpočet druhé odmocniny 

 

• objasní znění Pythagorovy věty 
• používá Pythagorovu větu v praxi 
• řeší úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty 

PYTHAGOROVA VĚTA 
• Pythagorova věta v rovině a prostoru 
• užití Pythagorovy věty 

 

• určí mocninu s přirozeným mocnitelem 
• provádí základní početní operace s mocninami 
• zapíše číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti 
• určí třetí mocninu pomocí kalkulačky a tabulek 

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM 
• mocnina s přirozeným mocnitelem 
• pravidla pro počítání s mocninami 
• zápis čísla v desítkové soustavě 
• třetí mocnina 

 

• určí hodnoty číselných výrazů 
• zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnými 

v jednoduchých příkladech i s použitím příkladů z praxe 
• provádí operace s mnohočleny 
• upravuje výraz vytýkáním 
• používá vzorce k úpravě výrazu 
• matematizuje reálné situace pomocí proměnných 

VÝRAZY 
• číselné výrazy 
• výrazy s proměnnými 
MNOHOČLENY 
• sčítání a odčítání mnohočlenů 
• násobení mnohočlenů 
• rozklad mnohočlenů na součin 
• vzorce usnadňující úpravy 
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• vypočítá obvod a obsah kružnice, kruhu 
• využívá poznatky o kružnici v konstrukčních úlohách 
• sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu ke 

kružnici z daného bodu ležícího vně kružnice 
• charakterizuje válec, rozpozná a načrtne jeho síť 
• aplikuje vzorce pro objem a povrch válce při řešení 

úloh 

KRUH, KRUŽNICE, VÁLEC 
• délka kružnice, obsah kruhu  
• vzájemná poloha přímky a kružnice, 

vzájemná poloha dvou kružnic 
• Thaletova věta 
• objem a povrch válce 

 

• řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
• provádí zkoušku správnosti řešení 
• řeší reálné situace pomocí rovnic 
• řeší slovní úlohy (i z praxe) pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovnice 
• vyjádří neznámou ze vzorce 

LINEÁRNÍ ROVNICE 
• ekvivalentní úpravy rovnic 
• řešení lineárních rovnic 
• slovní úlohy 
• výpočet neznámé ze vzorce 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• používá při rýsování základní pravidla 
• pomocí pojmu množina bodů dané vlastnosti řeší 

konstrukční úlohy a charakterizuje útvary 
• provádí konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu 
• řeší konstrukční úlohy na sestrojení trojúhelníků a 

čtyřúhelníků zadaných různými prvky, provádí diskusi 
• užívá náčrtky a potřebnou matematickou symboliku 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 
• množiny bodů v rovině 
• konstrukce trojúhelníků 
• konstrukce čtyřúhelníků 

 

• provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jejich 
výsledky formou tabulky nebo do diagramu 

• vyhledává, vyhodnocuje, srovnává a zpracovává data 
• čte tabulky, grafy a interpretuje jejich výsledky 
• určí četnost jednotlivých hodnot 
• vypočítá aritmetický průměr 
• sestaví a sestrojí různé diagramy a grafy  
• využívá média jako zdroj informací 
• zapojí se do diskuse o problému 

STATISTIKA 
• statistické šetření 
• aritmetický průměr, modus a medián 
• diagramy 
• interpretace tabulek, diagramů a grafů 

MEV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ MATEMATIKA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

M-9-1-01 
M-9-1-02 
M-9-1-05 
M-9-1-07 
M-9-1-08 
M-9-2-01 
M-9-2-04 
M-9-2-05 
M-9-3-01 
M-9-3-05 
M-9-3-07 
M-9-3-09 
M-9-3-10 
M-9-3-11 
M-9-3-12 
M-9-3-13 
M-9-3-14 
M-9-4-01 
M-9-4-02 

• provádí základní početní operace s mocninami 
• využívá znalosti Pythagorovy věty při řešení úloh 
• zvládá základní operace s mnohočleny 
• řeší rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
• umí řešit slovní úlohy pomocí sestavení a vyřešení 

lineární rovnice 
• řeší konstrukční úlohy pomocí množin bodů dané 

vlastnosti 
• vzorce pro výpočet objemu a povrchu válce používá při 

řešení úloh 
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím 

matematického aparátu 
• užívá logickou úvahu a kombinuje úsudek při řešení a 

nalézá různá řešení 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 
• Pythagorova věta, mocniny 
• mnohočleny 
• lineární rovnice 
• množiny bodů 
• objem a povrch válce 

 

• určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 
• určuje hodnotu výrazu s proměnnou 
• provádí početní operace s lomenými výrazy 
• převádí složený lomený výraz na násobení dvou 

lomených výrazů 

LOMENÝ VÝRAZ 
• výrazy s proměnnými 
• početní operace s lomenými výrazy 

 

• řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve 
jmenovateli 

• řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým lineárním 
rovnicím s neznámou ve jmenovateli 

• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

LINEÁRNÍ ROVNICE S NEZNÁMOU VE 
JMENOVATELI 
• lineární rovnice 
• slovní úlohy 

 

• řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 
neznámými (dosazovací, sčítací metodou) 

• provádí zkoušku řešení 
• řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými 

SOUSTAVY LINEÁRNÍCH ROVNIC SE DVĚMA 
NEZNÁMÝMI 
• soustavy rovnic a metody jejich řešení 
• jednoduché slovní úlohy 
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• vyjadřuje funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem 
• určuje definiční obor funkce a množinu hodnot funkce 
• sestrojuje graf lineární funkce, nepřímé úměrnosti a 

kvadratické funkce 
• chápe pojem lineární funkce a zná její vlastnosti 
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím 

funkčních vztahů 
• řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými  
• používá probrané funkce při řešení úloh z praxe 

FUNKCE 
• pravoúhlá soustava souřadnic 
• přímá, nepřímá úměrnost 
• lineární funkce 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

• připravuje se na přijímací testy z matematiky na střední 
školy 

• opakuje si učivo základní školy 

CVIČNÉ DIDAKTICKÉ TESTY  

• určuje podobné útvary 
• určuje a používá poměr podobnosti 
• věty o podobnosti trojúhelníka aplikuje při výpočtech 
• sestrojí rovinný útvar podobný danému 
• používá poměr podobnosti při práci s mapami a plány 
• dělí a mění úsečku v daném poměru 

PODOBNOST ROVINNÝCH ÚTVARŮ 
• věty o podobnosti trojúhelníků 
• využití podobnosti 

 

• zná základní pojmy z oblasti goniometrických funkcí 
• určuje hodnoty těchto funkcí pomocí tabulek 
• používá goniometrické funkce při řešení úloh  

GONIOMETRICKÉ FUNKCE 
• funkce sinus, kosinus, tangens 
• výpočty v pravoúhlém trojúhelníku 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• určuje a charakterizuje tělesa, analyzuje jejich vlastnosti 
• žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 

v rovině, rozpozná z jakých těles je zobrazené těleso 
složeno 

• načrtne a sestrojuje síť jehlanu a kužele 
• vzorce na výpočet objemu a povrchu jehlanu, kužele a 

koule používá při řešení úloh (i z praxe) 
• používá kalkulátor 

JEHLAN, KUŽEL, KOULE 
• síť a povrch jehlanu, kužele a koule 
• objem jehlanu, kužele a koule 

 

• používá základní pojmy z této oblasti – úrok, jistina, 
úroková doba, úroková míra, úrokovací období 

• počítá úrok z dané jistiny za určité období při dané 
úrokové míře 

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY 
• základní pojmy z finanční matematiky 
• jednoduché a složené úrokování 
• úrokovací období 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
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 • provádí jednoduché a složené úrokování 
• využívá média jako zdroj informací 
• vyhodnocuje, porovnává a zpracovává data 
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5.3 Informační a komunikační technologie 

5.3.1 Informatika 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

- - - - Povinný Povinný - - Povinný  

 

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje žákům dosáhnout určité úrovně informační 
gramotnosti – získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat 
se ve světě informací, tvořivě s nimi pracovat a využívat je v praktickém životě. Žáci dokáží informace vyhledat, 
utřídit a využívat, tím se omezí mechanické memorování učiva.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vyučovací předmět Informatika na I. stupni začíná od 5. třídy a na II. stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem 
na I. stupeň, hodinová dotace je 1 hodina týdně.  
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu pomáhá žákovi poznat možnosti jeho využití, zacházet s počítačem 
a jeho přídavnými zařízeními, pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy e-learningového 
vzděláváním. Žáci si osvojují základy elektronické komunikace a její zásady.  
Výuka je zaměřována na obsluhu PC (hardware a software), práce s Internetem (email, využití internetu, 
komunikační techniky), kancelářskou práci (MS Office a OpenOffice, prezentační techniky) a grafické práce.  
Předmět je již svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků, nikoliv znalostí a vědomostí. Tím jsou dány i 
metody práce zaměřené především na samostatnou práci žáků, na řešení problémů, na práci ve skupinách, 
sebekontrolu. 

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – vyhledávání informací, výukové programy 
• Hudební výchova – relaxace, práce s hudebními portály 
• Přírodověda – vyhledávání informací, výukové programy 
• Výtvarná výchova - vyhledávání informací, grafické aplikace a uživatelské programy 
• Anglický jazyk – vyhledávání informací, výukové programy 
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Název předmětu Informatika 

• Německý jazyk – vyhledávání informací 
• Zeměpis – vyhledávání informací, výukové programy 
• Přírodopis - vyhledávání informací, výukové programy 
• Občanská výchova – vyhledávání informací, výukové programy 
• Pracovní činnosti – tisk dokumentů, vyhledávání informací 
• Matematika – vyhledávání informací, výukové programy 
• Výchova ke zdraví – životní styl, organizace volného času 

 
Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Informatika jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 

průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Vzdělávání v Informatice směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
1. poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních 

technologií, porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, 
zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím  

2. schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení, 
3. porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím                          k 

dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací  
4. využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti 

a racionálnější organizaci práce, tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků 
při prezentaci výsledků své práce  

5. pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů 
a procesů 

6. respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru, zaujetí odpovědného, etického přístupu 
k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu i jiných médiích a bezpečnému chování 
v kyberprostoru, k šetrné práci s VT 

Kompetence k učení: 
• Vyhledává a třídí informace.  
• Používá je při plnění zadaných úkolů v informatice i v ostatních předmětech - projekty.  
• Volí si postup, formu odpovídající věku a zkušenostem pro zpracování daných úkolů.  
• Samostatně vyhledává informace pro svou práci a umí je zhodnotit. 
• Kompetence k řešení problémů: 
• Pracuje samostatně a své řešení problému prezentuje. 
• Vyhledává na internetu informace, které využívá k řešení problémů. 
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Název předmětu Informatika 

Kompetence komunikativní: 
• Seznamujeme žáky s různými druhy informačních a komunikačních prostředků. 
• Vytváříme prostor k obhajobě svého názoru a k argumentaci.  
• Pomáháme žákům porozumět moderním komunikačním technologiím. 
• Vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu. 

Kompetence sociální a personální: 
• Při práci ve skupině je aktivní, podílí se na utváření pravidel.  
• Plní svém úkoly jak nejlépe dokáže.  
• Nabízí pomoc a dokáže využít pomoc ostatních.  
• Při možnosti vybírat si formy a metody práce dokáže splnit zadaný úkol, dosáhne uspokojení z vykonané 

práce - posiluje sebedůvěru. 
Kompetence občanské: 
• Dokáže chápat a respektovat principy zákonů v informační technologii a společenských norem a je si 

vědom svých práv a povinností. 
Kompetence pracovní: 
• Respektuje pravidla určená pro práci s počítačem a přídavnými zařízeními.  
• Využívá znalostí a zkušeností získaných z různých předmětů pro svůj rozvoj při vytváření projektů 

a samostatné práci. 
Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků je třeba provádět zejména ověřováním jejich praktických dovedností, schopnosti řešit 

a samostatně zpracovávat zadané úkoly. Bude rovněž přihlíženo ke schopnostem komunikace při objasňování 
použitých postupů a řešení. Prezentace výsledků práce je vhodné provést i před třídou, aby se žáci naučili 
vystupovat před větším množstvím osob. Písemné a ústní zkoušení bude pouze doplňujícím způsobem hodnocení 
v případech, kdy nelze provádět praktickou zkoušku. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ICT-5-1-01 
ICT-5-1-02 
ICT-5-1-03 
ICT-5-2-01 
ICT-5-2-02 
ICT-5-2-03 
ICT-5-3-01 

• vysvětlí pojmy informatika, informace 
• uvede příklady informací a zdrojů (klasických a 

digitálních), z nichž se informace získává 
• popíše počítač, vysvětlí jeho funkce 
• zapne a správně vypne počítač  
• pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a uvede, 

k čemu se využívají 
• zadá vstupní informace pomocí klávesnice i myši, 

popíše funkci některých kláves (enter, esc, del, shift,...) 
• orientuje se v základním uživatelském prostředí 

operačního systému Windows, 
• provede základní operace s ikonou (označení, přesun, 

zrušení, přejmenování, otevření ikony do okna) 
• prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou 
• Umí restartovat počítač  
• Zvládne soubor zkopírovat na přenosné médium 
• uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, 

aktivně je dodržuje 
 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
• základní pojmy informační činnosti 

(informace, informační zdroje, informační 
instituce) 

• struktura, funkce a popis počítače a 
přídavných zařízení  

• operační systémy jejich základní funkce 
• seznámení s formáty souborů (doc, gif,...) 
• multimediální využití počítače 
• jednoduchá údržba počítače, postupy při 

běžných problémech s hardware a software 
• zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 
používáním výpočetní techniky  
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• vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu 
• uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, 

zpracovat a dále využít 
• uvede na příkladech, jak se informace (a její 

společenský tok) v průběhu historie mění 
• předvede práci s internetovým prohlížečem 
• napíše do adresového řádku internetového prohlížeče 

danou adresu a stránku otevře 
• vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele 
• vyhledává data na internetových vyhledávačích  
• s pomocí učitele založí svoji emailovou adresu 
• předvede komunikaci pomocí emailu 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
• vývojové trendy informačních technologií 
• společenský tok informací (vznik, přenos, 

transformace, zpracování, distribuce 
informací) 

• základní způsoby komunikace (e-mail, chat, 
telefonování) 

• internet jako zdroj informací 
• základy práce s internetovým prohlížečem 
• vyhledávání informací na internetu 
• vyhledávací atributy 
 

MEV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení  
OSV – Komunikace 

• spustí a zavře různé typy výukových programů, 
předvede práci s těmito programy 

• otevře jednoduchý grafický program  
• nakreslí v grafickém programu obrázek  
• uloží nakreslený obrázek do určené složky 
• zvládne vyhledat a otevřít uložený soubor 
• používá nástroje dané grafickým programem 
• napíše jednoduchý text v textovém editoru 
• pohybuje se v textu pomocí kláves a myši 
• označí blok textu, blok zformátuje 
• vloží do dokumentu obrázek 
• textový dokument uloží  

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
• práce s výukovými programy 
• grafický editor - Malování 

- práce s myší 
- využívání nabídky na liště 
- označování části obrázku, přesouvání a 

kopírování 
- ukládání souboru 
- znovuotevření uloženého souboru 

• Poznámkový blok, MS Office – Word 
- základní psaní a editace textu 
- označování bloku 
- formátování textu 
- kopírování textu 
- vkládání obrázků 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ICT-9-1-01 
ICT-9-2-01 
ICT-9-2-02 
ICT-9-2-03 
ICT-9-2-04 
ICT-9-2-05 

• vysvětlí pojmy informatika, informace 
• uvede příklady informací a zdrojů (klasických a 

digitálních), z nichž se informace získává 
• uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, 

aktivně je dodržuje 
• popíše počítač, vysvětlí jeho funkce 
• zapne a správně vypne počítač  
• pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a 

uvede, k čemu se využívají 
• zadá vstupní informace pomocí klávesnice i myši, 

popíše funkci některých kláves (enter, esc, del, shift,...) 
• orientuje se v základním uživatelském prostředí 

operačního systému Windows, 
• provede a základní operace s ikonou (označení, přesun, 

zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony 
do okna,  zavření) 

• předvede práci s okny (zavření, minimalizace, 
maximalizace) 

• prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou  

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
• informatika – základní pojmy 
• bezpečnost práce a rizika, prevence rizik 
• péče o počítač, závady, poruchy 
• struktura, funkce a popis počítače 
• přídavná zařízení – vstupní, výstupní 
• klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí 
• myš, práce s myší 
• operační systém a jeho funkce: 

- základní pojmy a prvky (ikony, okna, 
složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, 
hlavní panel) 

- základní principy ovládání operačního 
systému operace s ikonami, s okny, 
s hlavní nabídkou) 

 

• spustí a zavře různé typy výukových programů, 
předvede práci s těmito programy 

• otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto 
programu obrázek, uloží jej a vytiskne 

• nakreslí zadaný obrázek za použití nástrojů daných 
grafickým programem 

• napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví 
případné chyby 

• označí blok textu, blok zformátuje 
• vloží do dokumentu obrázek 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
• práce s výukovými programy 
• MS Office – Word, Power point, 
• Excel 
• grafický editor 
• textový editor: 

- základní psaní a editace 
- textu 
- označování bloku 
- formátování textu 

ENV – Vztah člověka 
k prostředí 
MEV – Tvorba mediálního 
sdělení 
OSV – Komunikace 
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• použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku) 
• textový dokument uloží a vytiskne 

- vkládání obrázků 
- grafické prvky (ozdobné 
- písmo, obrázky, 
- symboly, kliparty) 
- tisk a úpravy před tiskem 

• práce na projektu Moje noviny 
• vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu 
• uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, 

zpracovat a dále využít 
• uvede na příkladech, jak se informace (a její 

společenský tok) v průběhu historie mění 
• předvede práci s internetovým prohlížečem 
• otevře stránky pomocí hypertextu 
• napíše do adresového řádku internetového prohlížeče 

danou adresu a stránku otevře 
• vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele 
• s pomocí učitele založí svoji emailovou adresu 
• předvede komunikaci pomocí emailu 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
• internet jako zdroj informací 
• společenský tok informací 
• (vznik, přenos, transformace, 
• zpracování, distribuce informací) 
• vývojové trendy informačních 
• technologií (historie a budoucnost) 
• základy práce s internetovým prohlížečem 
• vyhledávání informací na internetu 
• základní způsoby komunikace (e-mail, chat) 
• práce na projektu Moje noviny 

MEV – Kritické myšlení a vnímání 
mediálních sdělení 
MEV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MEV – Stavba mediálních sdělení 
MEV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
MEV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
MEV – Práce v realizačním týmu 

• pracuje se scannerem 
• používá další paměťová zařízení počítače (flash disky, 

digitální fotoaparát, jiná použitá USB) 
• seznamuje s jednotlivými přídavnými zařízeními – 

funkce, využití 
• předvede práci na IT tabule 
• pracuje s dokumenty 
• pracuje s jednoduchým program na úpravu fotografií 

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ 
• scanner 
• digitální fotoaparát 
• tiskárny 
• diaprojektor 
• IT tabule 

 

 

• pracuje s animačním programem, vytvoří krátké 
sekvence 

• vytvoří krátký animovaný příběh 

ANIMAČNÍ PROGRAM 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A INFORMACE SPOLEČENSKOVĚDNÍ INFORMATIKA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • průběžně pracuje na absolventské práci a řeší technické 
problémy s formátováním vlastní práce 

ABSOLVENSTKÁ PRÁCE  

• pomocí internetu vyhledává jednotlivé oblasti v České 
republice 

• orientuje se na internetu 
• využívá jiných dostupných zdrojů informací 

ATRAKTIVNÍ OBLAST ČESKÉ REPUBLIKY 
• popis okolí, ubytování 
• představa dovolené 

 

• určuje rozdíly mezi jednotlivými zeměmi 
• porovnává získané údaje 
• zařazuje hlavní města do jednotlivých evropských států 

EVROPKSÉ STÁTY 
• základní informace 
• socioekonomická data 
• zajímavosti (svátky, tradice,…) 
• hlavní významná města 

 

• pomocí internetu vyhledává národní parky a CHKO 
• zjišťuje, jaké jsou hlavní důvody ochrany jednotlivých 

území 
• porovnává výskyt jednotlivých druhů rostlin a živočichů 

NÁRODNÍ PARKY A CHKO V ČESKÉ REPUBLICE 
• hlavní důvody ochrany 
• rostlinstvo a živočišstvo 
• ekologické problémy 

 

• vyhledává témata, která se týkají Vánoc 
• porovnává jednotlivé zvyky v různých státech 
• používá jiné zdroje informací (časopisy, odborná 

literatura,…) 

VÁNOCE 
• tradice v ČR 
• Vánoce v cizích zemích 

 

• charakterizuje významná světová náboženství 
• porovnává jednotlivé státy 
• popisují jednotlivé sekty 
• využívají novinového tisku (aktuální témata ve světě) 

NÁBOŽENSTVÍ 
• hlavní rysy světových náboženství 
• sekty 
• rasismus 
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• pracují s různými internetovými vyhledávači 
• vybírají si významné osobnosti z oblasti, která je nejvíce 

zajímá 
• využívají jiných dostupných zdrojů 
• pracují na základě získaných informací z různých 

předmětů 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
• osobnosti kultury 
• osobnosti z přírodních věd 

(matematika, fyzika, přírodopis, chemie) a 
ostatních (dějepis, literatura,…) 

 

• popisuje historické události 
• pomocí internetu vyhledává různé informace 
• využívá jiných dostupných zdrojů informací 
• charakterizuje jednotlivé stavební styly (konkrétní 

příklady na historických památkách) 
• porovnává tradice a zvyky obyvatel České republiky 

ČESKÁ REPUBLIKA 
• historie 
• povrch, vodstvo (porovnání jednotlivých 

oblastí) 
• architektura 
• tradice a zvyky za jednotlivé období 

 

• porovnává jednotlivé typy škol 
• vyhledává vzorové testy na přijímací zkoušky 
• porovnává složitost jednotlivých testů 

ŠKOLSTVÍ 
• typy škol 
• přijímací zkoušky 
• testy na internetu 

 

• rozděluje jednotlivé elektrárny 
• vyhledává na mapě poměr jednotlivých druhů energie 
• porovnává podíl energetických zdrojů ve světě 
• zjišťuje alternativní zdroje energie 
• využívá jednotlivé internetové servery 

ENERGETICKÉ ZDROJE 
• typy elektráren 
• porovnání ČR se světem 
• alternativní zdroje energie 

 

• zjišťuje podíl zemědělských oblastí v různých státech 
• porovnává jednotlivé chovy zvířat 
• charakterizuje rostlinnou a živočišnou výrobu 
• zjišťuje podíl znečištění půdy 

ZEMĚDĚLSTVÍ 
• živočišná výroba 
• rostlinná výroba 
• produkty v zemědělství 
• zemědělství a ŽP 

 

• vybírá si libovolné téma, které vypracuje 
• vyhledává informace na internetu 

VLASTNÍ PREZENTACE 
• volné téma: „Co mě zajímá“ 
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5.4 Člověk a jeho svět 

5.4.1 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný -  - -  - -  -  

 

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je vyučován výlučně na prvním stupni, konkrétně 
v 1. – 3. ročníku. V dalších ročnících na něj navazují předměty vlastivěda a přírodověda (4. a 5. ročník). 
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich 
prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe a své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově 
vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných 
věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit 
je. Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve 
společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům, včetně situací ohrožení, učí 
se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností 
ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 
myšlenky, názory a podněty jiných.  
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo 
modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně 
přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností 
žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání 
jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  
1. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí poznávat své nebližší okolí, orientovat se v něm a cítit 

se v něm bezpečně. Získávají základy dopravní výchovy. Postupně poznávají nejbližší okolí místa bydliště a 
školy a dále své znalosti rozšiřují o důležitá místa v obci, regionu, zemi.  

2. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání. Uvědomují si, 
že lidé se od sebe navzájem liší a učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Při praktických činnostech se žáci 
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učí spolupracovat. Seznamují se základními právy dítěte. Učí se chování v krizových situacích, jak jim 
předcházet, jak na ně reagovat.  

3. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat se v čase a určovat ho. Poznávají, jak se život a věci 
v toku času vyvíjejí a mění. Rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost. Důležitou složkou je praktické 
poznávání způsobu života v nejbližším okolí, návštěva významných historických památek v místě bydliště.  

4. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody se žáci seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku. Učí se 
při praktických činnostech sledovat, jak změny v přírodě ovlivňují činnost lidí a jejich život a jaký vliv má 
činnost lidí na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a poznávají, že pro další život lidí je velmi důležitá 
ochrana životního prostředí. 

5. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají sami sebe, seznamují se svým tělem, učí se 
poznávat jeho funkce. Učí se dodržovat správné hygienické návyky a uvědomovat si jejich důležitost 
pro ochranu zdraví. Poznávají, co jejich zdraví prospívá a co ho poškozuje, jak se dá předcházet škodlivým 
vlivům na zdraví. Učí se za své zdraví zodpovídat a pečovat o ně. 
 

Základní výuka prvouky probíhá v prostorách třídy, dále můžeme využít vycházek do přírody, exkurzí, různých 
vzdělávacích programů a besed. Jednotlivé činnosti mohou být vhodně kombinovány a propojovány i v jiných 
časových celcích než je jedna vyučovací hodina, mnoho témat také umožňuje vytvářet krátkodobé projekty. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Výtvarná výchova – výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – život lidí, příroda 
• Informatika – využití IT technologií, výukové programy 
• Pracovní činnosti – výroba učebních pomůcek 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Prvouka jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení: 
• Práce s učebními materiály a pomůckami, používání základních pojmů a využívání informací v praktickém 

životě. 
• Objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět 
• Poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení. 
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• Poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 
ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných 
událostech dle svých možností a schopností. 

• Učitel žákům srozumitelně látku vysvětluje na názorných příkladech z běžného života, stanovuje dílčí 
vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem. 

Kompetence k řešení problémů: 
• Hledání možností aktivního uplatnění při ochraně přírody. 
• Řešení samostatných běžných životních situací přiměřeně svým možnostem. 
• Řešení složitějších problémů s požádáním o radu a schopnost řídit se jí. 
• Překonávání nezdarů, přijímání důsledků svého jednání. V případě ohrožení sebe i jiných dovednost 

přivolat pomoc. 
• Učitel je nápomocen k řešení problémů z hlediska svých životních zkušeností a obecných zásad.  

Kompetence komunikativní: 
• Rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenovávání pozorovaných skutečností a jejich 

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. 
• Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, efektivní a bezkonfliktní komunikace v méně běžných 

situacích, bezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií, poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti (možností a limitů). 

• Snaha o srozumitelné vyjadřování, vedení dialogu, pochopení obsahu sdělení a reakce na něj  
• Zvládnutí jednoduché formy písemné komunikace.  
• Učitel vede žáky k vyjádření svých názorů, k jejich hodnocení i k vhodnému hodnocení názorů druhých, 

k samostatnému vystupování a bezkonfliktnímu jednání.  
Kompetence sociální a personální: 

• Přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 
• Povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti. 
• Rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomění si jeho možných důsledků.  
• Navázání a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaha o upevňování dobrých 

mezilidských vztahů.  
• Posilování sebeovládání, vnímavost k potřebám starých, nemocných a postižených lidí.  
• Učitel vede žáky k respektování druhých a jejich názorů.  

Kompetence občanské: 
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• Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, kulturní a tolerantní chování a jednání na základě respektu 
a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, plnění povinností 
a společných úkolů. 

• Utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům. 
• Respektování pravidel soužití. 
• Uvědomění si významu zdravého životního stylu a ochrana svého zdraví 
• Podílení se na ochraně životního prostředí. 
• Dovednost chování v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob. 
• Učitel vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě a kulturním památkám. Učí je respektování 

určitého řádu a pravidel a odmítání fyzického násilí a hrubého jednání.  
Kompetence pracovní: 

• Utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
• Rozšiřování komunikačních schopností.  
• Práce podle daného pracovního postupu. 
• Konkrétní představa o pracovních činnostech běžných profesí.  
• Učitel vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení.  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Hodiny jsou předmětu věnovány z povinné časové dotace. 

Způsob hodnocení žáků V prvouce používáme klasickou pětistupňovou klasifikaci. Nehodnotí se ovšem pouze osvojení si pojmů 
a základních vědomostí, ale také zájem žáka, jeho snaha, rozvoj komunikačních schopností a zejména v 1. ročníku 
také pochopení a přizpůsobení se pravidlům školního řádu a školnímu režimu.  
Hodnocení v prvouce probíhá zejména na základě ústního projevu, případně také písemného projevu (pracovní 
listy, testy, prověrky). 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-3-1-01 
ČJS-3-2-01 
ČJS-3-2-02 
ČJS-3-3-01 
ČJS-3-3-03 
ČJS-3-4-01 
ČJS-3-4-02 
ČJS-3-5-01 
ČJS-3-5-02 
ČJS-3-5-03 
ČJS-3-5-04 

• žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy 
• orientuje se v budově školy 
• dokáže se připravit na vyučování 
• dbá na bezpečnost při cestě do školy 
• pojmenuje město, ve kterém žije a ulici, které bydlí  

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• škola 
• domov 

  Vv – Naše třída, škola 

• jmenuje nejbližší rodinné příslušníky 
• vypráví o práci rodičů 
• pojmenuje různá povolání 
• respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, 

pokusí se přizpůsobit  
• aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni 
• rozliší nesprávné chování jiných i u sebe 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• rodina 
• mezilidské vztahy 
• pravidla slušného chování 
• povolání 

OSV – Mezilidské vztahy 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

• rozlišuje roční období a části dne  
• vyjmenuje dny v týdnu 
• rozlišuje čas práce a odpočinku 
• určí celé hodiny 
• rozpozná současnost a minulost 
• jednoduše popíše tradice a zvyky 

LIDÉ A ČAS 
• orientace v čase 
• režim dne 
• tradice a zvyky 

M – Kolik je hodin? 
 

• popíše odlišnosti v přírodě během ročního období 
• rozlišuje ovoce a zeleninu 
• pojmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny 
• pojmenuje a přiřadí běžně se vyskytující rostliny a 

živočichy k jednotlivým přírodním společenstvím 
• třídí odpad ve třídě 
• chová se ohleduplně k přírodě 
• vymezí živočichy domácí a volně žijící 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• roční období 
• přírodní společenstva 
• ovoce a zelenina 
• třídění odpadu 
• ochrana přírody 

ENV – Základní podmínky života  
 
Vv – Příroda 
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• dodržuje základní hygienické návyky 
• seznamuje se s režimem dne 
• rozpozná základní části lidského těla 
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
• seznamuje se s pravidly účastníků silničního provozu  
• učí se chovat bezpečně v krizové situaci 
• učí se chápat význam aktivního pohybu a odpočinku pro 

zdraví 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• péče o zdraví 
• režim dne 
• lidské tělo 
• bezpečné chování 
• krizové situace    

Tv – pohybové hry 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-3-1-01 
ČJS-3-1-03 
ČJS-3-2-01 
ČJS-3-2-02 
ČJS-3-3-01 
ČJS-3-3-03 
ČJS-3-3-02 
ČJS-3-4-01 
ČJS-3-4-02 
Čjs-3-4-03 
ČJS-3-5-01 
ČJS-3-5-02 
ČJS-3-5-03 
ČJS-3-5-04 

• orientuje se v okolí školy 
• orientuje se bezpečně v budově školy 
• dovede vyjádřit, co pro něho znamená domov 
• orientuje se v okolí svého bydliště 
• umí pojmenovat nejdůležitější části a místa obce, 

umístění významných budov a objektů 
• dbá na bezpečnost při cestě do školy 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• moje obec 
• domov 
• škola 

VDO – Občanská společnost a 
školy 
 

• rozlišuje role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
• usiluje o dobré vztahy ve třídě 
• rozliší nevhodné chování 
• jmenuje širší rodinné příslušníky 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• rodina 
• mezilidské vztahy 
• pravidla slušného chování 

OSV – Mezilidské vztahy 

• používá kalendář 
• vyjmenuje a určuje měsíce, dny v týdnu 
• určuje čas podle hodin 
• poznává a prakticky využívá základní časové jednotky  
• rozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost 
• jednoduše popíše tradice, zvyky a jejich význam 
• porovnává práci lidí v minulosti a současnosti 

LIDÉ A ČAS 
• kalendář 
• orientace v čase 
• tradice a zvyky 
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• určí a rozliší nejznámější rostliny ze svého okolí 
• pozná a pojmenuje plody běžných druhů ovoce a 

zeleniny 
• pojmenuje některá volně žijící, domácí a hospodářská 

zvířata, zná jejich význam pro člověka 
• uvede příklady výskytu rostlin a živočichů v určitém 

přírodním společenství 
• poznává přírodniny podle nápadných určujících znaků 
• dokáže se ohleduplně chovat k přírodě a chrání ji 
• dokáže roztřídit odpad 
• porovnává odlišnosti v přírodě a chování živočichů 

v závislosti na ročním období 
• charakterizuje jednotlivá roční období 
• pojmenuje základní části těla rostlin a živočichů 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• roční období 
• ovoce a zelenina 
• přírodní společenstva 
• ochrana přírody a životního prostředí 

ENV – Ekosystémy 
ENV – Vztah člověka k přírodě 
 

• určí a pojmenuje základní části lidského těla 
• dodržuje režim dne, chápe rozdíl mezi povinnými 

aktivitami a volným časem 
• zvládá a uplatňuje základní návyky osobní hygieny 
• dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a ostatních 
• zná telefonní čísla tísňových linek 
• orientuje se mezi zdravou a méně zdravou stravou, 

dodržuje pitný režim 
• rozpozná některé obvyklé příznaky běžných nemocí 
• uplatňuje základní pravidla silničního provozu z pohledu 

chodce 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• lidské tělo 
• režim dne 
• první pomoc, krizové situace 
• bezpečné chování 
• péče o zdraví 

ENV – Základní podmínky života 
 
Tv – pohybové hry, tělocvičné 
pokyny 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-3-1-01 
ČJS-3-1-02 
ČJS-3-1-03 
ČJS-3-2-01 
ČJS-3-2-02 
ČJS-3-3-01 
ČJS-3-3-02 
ČJS-3-3-03 
ČJS-3-4-01 
ČJS-3-4-02 
ČJS-3-4-03 
ČJS-3-5-01 
ČJS-3-5-02 
ČJS-3-5-03 
ČJS-3-5-04 

• začlení obec do příslušného kraje, seznámí se s hlavním 
městem ČR 

• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině 
• sestaví jednoduchý plán okolí školy 
• vyjmenuje orientační body v okolí 
• určí světové strany 
• řeší jednoduché dopravní situace 
• uvede charakteristiky jednotlivých typů krajin 
• posuzuje okolní krajinu 

MÍSTO, KDE  ŽIJEME 
• místní krajina 
• škola 
• domov 
• obec 

ENV – Vztah člověka k prostředí 

• uvede příklady přátelského chování v daných situacích 
• rozliší blízké příbuzenské vztahy v rodině, role 

rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
• toleruje přirozenou odlišnost lidí 
• navrhuje řešení konfliktů 
• odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností 
• chápe význam pravidel a nacvičuje jejich využití v praxi 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• rodina 
• vztahy, komunikace 
• pravidla chování lidí 
• hospodaření s penězi 
• povolání 

OSV – Mezilidské vztahy 

• orientuje se v čase, rozlišuje mezi minulostí, 
přítomností a budoucností 

• na příkladech porovnává minulost a současnost 
• vyjmenuje významné kulturní a historické památky a 

rodáky 
• upevňuje své poznatky o ročních obdobích, zvycích a 

tradicích 
• vyjmenuje planet sluneční soustavy 

LIDÉ A ČAS 
• roční období 
• regionální a historické památky 
• minulost, přítomnost a budoucnost 
• tradice a zvyky 
• Vesmír 
 

M – převody časových jednotek 
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• žák popíše a porovnává viditelné změny  v přírodě 
• provádí jednoduché pokusy, změří základní veličiny, 

uvádí veličiny 
• rozpozná stavbu těla, základní znaky a význam 

vybraných rostlina a živočichů 
• třídí horniny podle základních znaků 
• uvede příklady rostlin a živočichů v různých přírodních 

společenstvích 
• urči vlastnosti látek 
• chová se ohleduplně k přírodě a chrání ji 
• zná základní podmínky života na Zemi 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• rostliny a živočichové 
• živá a neživá příroda 
• veličiny délka, objem, hmotnost a jejich 

měření 
• podmínky života na Zemi 
• vlastnosti látek 
• přírodní společenství 
• ochrana přírody 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
ENV – Základní podmínky života 
 
Pč – přírodniny jako pracovní 
materiál 
Tv – cvičení v přírodě 

• popíše lidské tělo 
• uplatňuje hygienické, režimové a jin zdravotně 

preventivní návyky 
• rozlišuje pojmy: zdraví, nemoc, lékařská prohlídka 
• zavolá na tísňovou linku 
• vysvětlí zásady zdravé výživy, dokáže rozlišit zdravé a 

nezdravé potraviny  v jídelníčku 
• projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 

ke zdraví 
• navrhuje řešení krizové situace 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• lidské tělo 
• první pomoc 
• zdravý životní styl 
• krizové situace 

OSV – Psychohygiena 
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5.4.2 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

-  - - Povinný Povinný - - - -  

 

Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Na naší škole se Vlastivěda vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku. Rozšiřuje znalosti z okruhu 
domov, škola, obec, naše vlast, Evropa a svět. Učí žáky lásce k vlasti, k obdivu k její kráse a bohatosti, úctě                   k 
výsledkům práce lidí, hrdosti na náš národ a její historii, orientaci v dějích i čase. Seznamuje je s nejdůležitějšími 
okamžiky naší historie, s časovým a místním propojováním historických, zeměpisných a kulturních informací. Žáci 
hledají souvislosti mezi minulostí a přítomností a vytváří si tak prvotní ucelený obraz světa. Důraz je kladen i na 
výchovu k toleranci. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Ve Vlastivědě se realizují tři okruhy. Navazuje na předmět Prvouka.            
1. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, poznávají žáci svůj domov - jeho polohu na mapě, jeho zvláštnosti 

a pamětihodnosti. Seznamují se se svou vlastí - její zeměpisnou polohou a státními symboly.  
2. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí dodržovat osvojená pravidla chování a jednání mezi lidmi. 

Seznamují se ze základními právy dítěte a povinnostmi žáka školy.  
3. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí rozeznat rozdíly mezi životem dnes a v dávných dobách a jeho 

proměny. Učí se poznávat historii naší země v dávných dobách, znát historické a kulturní památky v okolí 
bydliště.  

Formy a metody práce: vyučovací hodiny s činnostním učením, výkladové hodiny propojené obrazovým 
materiálem, demonstračními pomůckami, skupinové vyučování s mapou a odbornou literaturou, návštěvy muzeí, 
výstav, významných historických míst regionu, výukové programy, vycházky, projekty. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk - využití čítanek s historickými články a jejich dramatizace, lidová slovesnost, pověsti z regionu  
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Přírodověda – životní prostředí, podnebí, počasí,  
• Výtvarná výchova – individuální ztvárnění historických a zeměpisných témat, výroba plánků, map…  
• Anglický jazyk – život lidí 
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Název předmětu Vlastivěda 

• Německý jazyk – život lidí 
• Informatika – vyhledávání informací, prezentace 
• Pracovní činnosti– výroba učebních pomůcek 
• Matematika – slovní úlohy z praxe, vyplňování tabulek, měření teploty  

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení: 
• Práce s učebními materiály a pomůckami, používání základních pojmů a využívání informací v praktickém 

životě. 
• Objevování a poznávání všeho, co žáka zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět. 
• Poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 

ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných 
událostech. 

• Učitel žákům srozumitelně látku vysvětluje na názorných příkladech z běžného života, stanovuje dílčí 
vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem. 

Kompetence k řešení problémů: 
• Hledání možností aktivního uplatnění při ochraně přírody. 
• Řešení samostatných běžných životních situací přiměřeně svým možnostem. 
• Řešení složitějších problémů s požádáním o radu a schopnost řídit se jí. 
• Překonávání nezdarů, přijímání důsledků svého jednání. V případě ohrožení sebe i jiných dovednost přivolat 

pomoc. 
• Učitel je nápomocen k řešení problémů z hlediska svých životních zkušeností a obecných zásad.  

 
Kompetence komunikativní: 
• Rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenovávání pozorovaných skutečností a jejich 

zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech. 
• Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, efektivní a bezkonfliktní komunikace v méně běžných 

situacích, bezpečná komunikace prostřednictvím elektronických médií, poznávání a ovlivňování své 
jedinečnosti (možností a limitů). 

• Srozumitelné vyjadřování, umění vést dialog, pochopení obsahu sdělení a reakce na něj.  
• Využití získaných dovedností k soužití a spolupráci s ostatními lidmi . 
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Název předmětu Vlastivěda 

• Učitel vede žáky k vyjádření svých názorů, k jejich hodnocení i k vhodnému hodnocení názorů druhých, 
k samostatnému vystupování a bezkonfliktnímu jednání.  

Kompetence sociální a personální: 
• Orientace v problematice peněz a cen a odpovědné spravování osobního rozpočtu. 
• Přirozené vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí. 
• Povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.  
• Rozpoznávání nevhodného a rizikového chování, uvědomění si jeho možných důsledků . 
• Navázání a udržování vztahů s vrstevníky, respektování druhých lidí a snaha o upevňování dobrých 

mezilidských vztahů.  
• Posilování sebeovládání, vnímavost k potřebám starých, nemocných a postižených lidí.  
• Učitel vede žáky k respektování druhých a jejich názorů.  

Kompetence občanské: 
• Orientace ve světě informací a časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních 

informací. 
• Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, kulturní a tolerantní chování a jednání na základě respektu 

a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, plnění povinností 
a společných úkolů. 

• Utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům. 
• Respektování pravidel soužití. 
• Uvědomění si významu zdravého životního stylu a ochrana svého zdraví. 
• Podílení se na ochraně životního prostředí. 
• Dovednost chování v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob. 
• Učitel vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě a kulturním památkám. Učí je respektování 

určitého řádu a pravidel a odmítání fyzického násilí a hrubého jednání.  
Kompetence pracovní: 
• Utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti. 
• Konkrétní představa o pracovních činnostech běžných profesí. 
• Učitel vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení.  

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni ústní formou – jednotlivé kapitoly k danému tématu, písemně formou testů po ukončení 
tematického celku. Dále je hodnocena aktivita v jednotlivých hodinách – referáty a zájem o učivo – vlastní 
poznatky. Práce s pracovními listy. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-5-1-01 
ČJS-5-1-02 
ČJS-5-1-03 
ČJS-5-1-04 
ČJS-5-1-06 
ČJS-5-2-01 
ČJS-5-2-02 
ČJS-5-2-03 
ČJS-5-2-04 
ČJS-5-3-01 
ČJS-5-3-02 
ČJS-5-3-03 
ČJS-5-3-05 

• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se 
podle nich 

• řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu 
v přírodě (škola v přírodě) 

• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
na mapách naší republiky 

• vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem k místní krajině 
a státu 

• rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map 
• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

a sídlištích lidí na mapách naší republiky 
• vyhledává typické zvláštnosti přírody a osídlení 

v regionu 
• posoudí význam zvláštností přírody a osídlení v regionu 

z hlediska přírodního a historického 
• rozlišuje hlavní orgány státní moci 
• zná symboly našeho státu a jejich význam 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• poloha místa 
• světové strany 
• mapa 
• práce s mapou 
• regionální zvláštnosti  
• stát 
• státní správa, samospráva 
• prezident 
• státní symboly 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 

• vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, 
v obci 

• zhodnotí jejich dodržování 
• obhájí při konkrétních činnostech své názory, 

popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném 
postupu a řešení  

• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 
porušují základní lidská práva nebo demokratické 
principy 

• seznámí se se základními formami vlastnictví 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• soužití lidí, mezilidské vztahy 
• podoby a projevy kultury 
• předcházení konfliktům 
• boje o moc 
• náboženství, náboženské konflikty 
• práva a povinnosti občanů 
• soužití většiny a menšin 
• vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, 

společné 

MKV – Princip sociálního smíru 
a solidarity 
MKV – Kulturní diference 
MEV – Práce v realizačním týmu 
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• rozeznává současné a minulé a porovnává je 
• orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 
• pracuje s časovými údaji a s časovou osou 
• využívá různých informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti 
• srovnává způsob života a práce předků na našem území 

v minulosti a současnosti 
• zná státní svátky a významné dny 
• seznámí se s původem státních svátků a významných 

dnů 

LIDÉ A ČAS 
• předchůdci člověka 
• orientace v čase 
• časová osa historie českého státu 
• současnost a minulost v našem životě 
• kulturní instituce (knihovna, muzeum) 
• mýty, báje a pověsti 
• proměny způsobu života, bydlení 
• příchod Konstantina a Metoděje 
• svatý Václav 
• Jan Hus 
• Karel IV. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-5-1-01 
ČJS-5-1-02 
ČJS-5-1-03 
ČJS-5-1-04 
ČJS-5-1-05 
ČJS-5-1-06 
ČJS-5-2-01 
ČJS-5-2-02 
ČJS-5-2-03 
ČJS-5-2-04 
ČJS-5-2-05 
ČJS-5-3-01 
ČJS-5-3-02 
ČJS-5-3-03 
ČJS-5-3-04 
ČJS-5-3-05 
 

• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest 

• porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných 
zemích  

• určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem k místní 
krajině a státu 

• určí světové strany a orientuje se podle nich 
• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí 
• vyhledává typické zvláštnosti přírody a osídlení 

v regionu 
• posoudí význam zvláštností přírody a osídlení v regionu 

z hlediska přírodního a historického 
• zprostředkuje zážitky a zkušenosti z vlastních cest 
• rozlišuje hlavní orgány státní moci 
• zná symboly našeho státu a jejich význam 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• poloha místa 
• poloha ČR v Evropě 
• světové strany 
• mapa ČR, Evropa 
• práce s mapou 
• regionální zvláštnosti  
• chráněné oblasti ČR 
• stát 
• státní správa, samospráva 
• prezident 
• státní symboly 
• regiony ČR 
• průmysl a zemědělství ČR 
• EU 

 

VEG – Jsme Evropané 
VEG – Evropa a svět nás zajímá 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 

• seznámí se se základními formami vlastnictví 
• používá peníze v běžných situacích 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• podoby a projevy kultury 
• boje o moc 
• náboženství, náboženské konflikty 
• soužití většiny a menšin 
• vlastnictví soukromé, veřejné, osobní, 

společné 

OSV – Mezilidské vztahy 
MKV – Kulturní diference 
 

• rozeznává současné a minulé a porovnává je 
• pracuje s časovými údaji a s časovou osou 
• využívá různých informačních zdrojů pro pochopení 

minulosti 
• charakterizuje období, ve kterém žije 
• uvede příklady historických budov ze svého okolí 

LIDÉ A ČAS 
• orientace v čase 
• časová osa historie českého státu 
• současnost a minulost v našem životě 
• kulturní instituce (knihovna, muzeum) 
• kulturní a přírodní památky  
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• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody a 
kulturních památek 

• seznámí se s historií regionu 
• zná pojem všední den, státní svátky a významné dny 
• seznámí se s původem státních svátků a významných 

dnů 

• proměny způsobu života, bydlení 
• život v baroku 
• doba osvícenská 
• průmyslová revoluce 
• národní obrození 
• vznik Československé republiky 
• přechod k demokracii 
• vznik ČR 
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5.4.3 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

- - - Povinný Povinný - - - -  

 

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Předmět Přírodověda navazuje na předmět Prvouka a je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět 
Přírodověda je důležitou složkou základního vzdělávání žáků, neboť žákům pomáhá chápat organizaci života                    
v rodině, ve škole, v obci a ve společnosti. Pomáhá mu zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní 
a režimové návyky. Probouzí v něm kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjí vztah k naší zemi. Seznámí ho                   
s velkou rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé přírody. Poskytne mu základní poučení o zdraví a nemocech, 
o bezpečném chování v různých životních situacích, o své odpovědnosti za zdraví své i jiných lidí 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Realizují se zde 2 okruhy: Rozmanitost přírody a člověk a jeho zdraví. 
1. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají rozdíly mezi živou a neživou přírodou 

a seznamují se se změnami v přírodě v průběhu roku. Pozorují při praktických činnostech změny v přírodě 
ovlivňující činnost lidí, jejich život a vliv činnosti člověka na přírodu. Vytvářejí si vztah k přírodě a k aktivní 
ochraně životního prostředí. 

2. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se žáci seznamují se svým tělem, učí se poznávat jeho funkce 
a orgánové soustavy. Rozlišují jednotlivé etapy lidského života. Učí se znát nejčastější druhy návykových 
látek a nebezpečí spojené s jejich užíváním. Zvládají základní hygienické návyky. Jsou si vědomi 
odpovědnosti za své zdraví a pečují o ně. Jsou schopni poskytnout první pomoc a přiměřeně reagovat při 
mimořádných událostech. Součástí výuky je dopravní výchova.  

 
Formy a metody práce: vyučovací hodiny s činnostním učením, výkladové hodiny propojené obrazovým 
materiálem, demonstračními pomůckami, skupinové vyučování s mapou a odbornou literaturou, návštěvy muzeí, 
výstav, významných historických míst regionu, výukové programy, vycházky, projekty. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět 
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Název předmětu Přírodověda 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní (návaznost článků v čítankách 4. i 5. ročníku – bajky, dramatizace, sci-fi,  - logické 
navázání ve slohu – fantazijní vyprávění, tvorba poezie na dané téma, vyprávění o životě zvířat, popis 
organismů apod.) 

• Hudební výchova – písně s přírodovědnou tematikou 
• Výtvarná výchova – umění, výtvarné techniky, fantazie – krajina, obyvatelé jiných planet, ekosystémy, 

živočichové, rostliny – kresba, herbáře 
• Anglický jazyk – slovní zásoba 
• Německý jazyk – slovní zásoba 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Pracovní činnosti – výroba učebních pomůcek 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 

Poznámka k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Přírodověda jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení: 
• Zprostředkujeme žákům prožitek radosti z učení a poznání, posilujeme touhu po dalším poznávání. 
• Používáme při výuce metody zážitkové pedagogiky, didaktické hry, hraní rolí. 
• Vedeme žáky k samostatnému pozorování, porovnávání a pojmenování získaných výsledků. 
• Učíme žáky aktivně  vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
• Učitel žákům srozumitelně látku vysvětluje na názorných příkladech z běžného života, stanovuje dílčí 

vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem. 
Kompetence k řešení problémů: 
• Využíváme metodu projektové výuky a vedeme žáky k podílu na její přípravě 
• Vedeme žáky k vnímání nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, k rozpoznání a pochopení  

problému, k hledání způsobu řešení 
• Pracujeme s chybou jako s prostředkem k nalézání správného řešení 
• Učíme žáky  kriticky hodnotit výsledky svého učení a diskutovat o  nich 
• Učitel je nápomocen k řešení problémů z hlediska svých životních zkušeností a obecných zásad 

Kompetence komunikativní: 
• Učíme žáky aktivně naslouchat. 
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Název předmětu Přírodověda 

• Vedeme je k rozšiřování si slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenovávání pozorované 
skutečností. 

• Podporujeme prezentaci výstupů práce žákovských skupin, kladení otázek k tématu a diskusi. 
• Pracujeme v atmosféře přátelské a bezpečné komunikace. 
• Učitel vede žáky k vyjádření svých názorů, k jejich hodnocení i k vhodnému hodnocení názorů druhých, 

k samostatnému vystupování a bezkonfliktnímu jednání. 
Kompetence sociální a personální: 
• Učíme žáky pracovat ve dvojici i skupině podle společně dohodnutých pravidel. 
• Podporujeme utváření dobrých vztahů a vzájemné pomoci mezi žáky. 
• Individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj. 
• Vedeme k úctě při jednání s druhými lidmi, k slušné a ohleduplné výměně názorů. 
• Vedeme žáky k tomu, aby poskytovali pomoc, ale zároveň se nebáli o pomoc požádat. 
• Učitel vede žáky k respektování druhých a jejich názorů. 

Kompetence občanské: 
• Vedeme žáky k respektování odlišností mezi lidmi, k odmítání útlaku a hrubého zacházení. 
• Učíme žáky budovat si ohleduplný vztah k přírodě a zapojujeme je do péče o své okolí. 
• Učitel vede žáky k utváření ohleduplného vztahu k přírodě a kulturním památkám. Učí je respektování 

určitého řádu a pravidel a odmítání fyzického násilí a hrubého jednání. 
Kompetence pracovní: 
• Výuku doplňujeme o praktické exkurze i práci v terénu. 
• Učíme žáky pracovat podle předem stanoveného návodu i vlastního postupu. 
• Při práci vedeme žáky k zachovávání zásad bezpečnosti a péči o své zdraví. 
• Učíme bezpečně používat materiály, nástroje a vybavení a dodržovat pracovní podmínky. 
• Učitel vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení. 

Způsob hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni při ústním zkoušení, formou testů po ukončení jednotlivých tematických okruhů, dále 
je hodnocena aktivita žáků v jednotlivých hodinách – referáty, vlastní poznatky. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-5-1-02 
ČJS-5-1-05 
ČJS-5-1-04 
ČJS-5-2-01 
ČJS-5-4-02 
ČJS-5-4-01 
ČJS-5-4-03 
ČJS-5-4-04 
ČJS-5-4-05 
ČJS-5-4-07 
ČJS-5-3-03 
ČJS-5-5-01 
ČJS-5-5-02 
ČJS-5-5-04 
ČJS-5-5-06 

• porovná přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 
• vyhledá typické regionální zvláštnosti v přírodě, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam 
z přírodního hlediska 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• země 
• magnetická síla 
• výskyt a těžba významných horniny a 

minerálů 
• sladká a slaná voda 
• podnebí, podnebné pásy 

 

• zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách 
regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly 

• porovnává na základě pozorování základní projevy na 
konkrétních organismech 

• prakticky třídí organismy do známých skupin 
• využívá jednoduché klíče a atlasy. 
• založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup 
• vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• střídání ročních období 
• změny počasí v průběhu roku 
• horotvorná činnost 
• horniny a minerály 
• půda, využívání půdy člověkem 
• změny skupenství vody 
• koloběh vody v přírodě 
• společenstvo lesa, louky, vody 
• potravní vztahy v přírodě 
• organismy různých společenstev 
• adaptace organismů na podmínky v různých 

biomech světa 
• znaky živých organismů – příjem vody a 

potravy, dýchání, rozmnožování, pohyb 
• určování organismů, třídění do známých 

skupin 
• vliv člověka na přírodu, ochrana přírody 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
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• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události 

• uplatňuje základní dovednosti a návyky související 
s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 

• ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
• předvede v modelových situacích osvojené jednoduché 

způsoby odmítání návykových látek 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• úrazy a první pomoc 
• návykové látky 

ENV – Základní podmínky života 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČJS-5-1-03 
ČJS-5-1-05 
ČJS-5-2-05 
ČJS-5-3-02 
ČJS-5-4-01 
ČJS-5-4-05 
ČJS-5-4-06 
ČJS-5-5-03 
ČJS-5-5-05 
ČJS-5-5-07 

• porovná přírodu naši a v jiných zemích 
• vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 
• vliv krajiny na život lidí 
• podnebné pásy 
• působení lidí na krajinu a životní prostředí 
• energie 

ENV – Základní podmínky života 

• uvědomuje si rozdíly v přístupu k přírodě 
• poukáže na některé problémy a změny v přírodním 

prostředí 
• navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 

LIDÉ KOLEM NÁS 
• chování člověka vůči přírodě 
• základní globální problémy 
• chování lidí, rizikové situace 

 

• zdůvodní základní význam chráněných částí přírody 
• zdůvodní základní význam chráněných kulturních 

památek 
 

LIDÉ A ČAS 
• změny v krajině 
• ochrana přírody 
• energie 

 
 

• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi, 
jako součásti vesmíru, souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 

• objevuje a zjišťuje propojení prvků živé a neživé 
přírody, princip rovnováhy přírody, nachází souvislosti 
mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka 

• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 
rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 

• zabývá se rovnováhou v přírodě 
• zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě 
• rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 

ovlivňovat 
• krátce charakterizuje specifické přírodní jevy a 

uvědomuje si možná rizika 

ROZMANITOST PŘÍRODY 
• vesmír, slunce, sluneční soustava 
• gravitační síla 
• horotvorná činnost 
• horniny a minerály 
• půda 
• ohleduplné chování k přírodě a ochrana 

přírody 
• mimořádné události, rizika 

 
 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
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• prokáže na modelové situaci mimořádné události 
schopnost se účinně chránit 

• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních 
funkcí jednotlivých orgánových soustav 

• využívá poznatky o lidském těle k podpoře vlastního 
zdravého způsobu života 

• rozlišuje jednotlivé etapy lidského života 
• orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 
• chová se ohleduplně k druhému pohlaví 
• orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 

chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
• účelně nesobecky plánuje rozvržení svého osobního 

času 
• rozpozná život ohrožující zranění 
• ošetří drobná zranění 
• zajistí lékařskou pomoc 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 
• orgánové soustavy 
• vývojové etapy v životě člověka 
• rozmnožování 
• vývoj dítěte 
• ochrana zdraví 
• osobní bezpečí, krizové situace 
• mimořádné události, rizika 

ENV – Základní podmínky života 
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5.5 Člověk a společnost 

5.5.1 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 1 2 2 7 

- - - - - Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět Dějepis navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Vzdělávání v oblasti člověk a společnost rozvíjí 
žákovy znalosti a dovednosti pro jeho aktivní zapojení  do života v demokratické společnosti. Důležité je 
seznámení se s rozmanitými a proměnlivými dějinnými, sociálními a kulturně-historickými aspekty života lidí. 
Výuka dějepisu je zaměřena na vytvoření orientace v historickém vývoji, uchování kontinuity historické paměti, 
pochopení historických událostí, vliv osobností na dějiny, práci s historickými mapami a odpovídajícími 
historickými dokumenty. Je dále zaměřena na vytváření a rozvíjení pozitivních občanských postojů, upevnění 
vědomí evropské sounáležitosti a respektování hodnot a mezilidských práv, s nimiž je současná demokratická 
Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Výuka přináší základní a přehledně zpracované poznatky o konání 
člověka v minulosti, zároveň je však poukázáno na to, že dějiny nejsou pouhým ustrnulým kolosem fakt, nýbrž že 
jsou plné otázek, výzev k interpretaci a že jsou ukazatelem na současný stav. Otázky vyplývající z minulosti se 
ptají po vzhledu možné budoucnosti. Opomenuty nezůstávají ani dějiny příslušného regionu. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Forma práce je volena dle aktuálního tématu vyučovací jednotky. Vyučující se snaží o provázanost s ostatními 
příbuznými předměty, například formou projektů. Žáci jsou též motivováni k účasti v historických soutěžích 
odpovídajícím jejich věku i znalostem. K výuce dále využíváme dataprojektor, PC prezentace, internet, historické 
mapy a různé materiály z historických časopisů či odborné literatury, pracovní listy. 
Na výuku nejsou kladeny specifické požadavky. Je doporučeno pole možností využít nabídku vhodných pořadů a 
exkurzí pro doplnění a zpestření výuky. 

Integrace předmětů • Dějepis 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Hudební výchova – umění, hudba v rámci historických období 
• Výtvarná výchova - umění 
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Název předmětu Dějepis 

• Zeměpis – vyhledávání informací, orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis – život lidí 
• Občanská výchova – život lidí 
• Pracovní činnosti – myšlenkové mapy 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 
• Výchova ke zdraví – životní styl v minulosti a současnosti 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Dějepis jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti 

v reálném a historickém čase. 
• Hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy 

a procesy v evropském a celosvětovém měřítku. 
• Utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. 
• Utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání 

a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí. 
• Práce s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami. 
• Vyhledávání a třídění informací, uvádění je do souvislostí a vytváření komplexnějšího pohledu na historii a 

současnost. 
• Učitel vede žáky k zamyšlení nad historickým vývojem a užívání správné terminologie. 

Kompetence k řešení problémů: 
• Uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných 

událostech i poznávání otázek obrany státu. 
• Vyhledávání informací k řešení problému, nacházení jejich shodných, podobných nebo odlišných znaků, 

využívání získaných vědomostí a dovedností. 
• Učitel zadává problémové úkoly, vede žáky k logickému uvažování a pochopení vztahů mezi dějinnými 

událostmi. 
Kompetence komunikativní: 
• Vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a 

společenskovědního charakteru. 
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Název předmětu Dějepis 

• Uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k 
zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv. 

• Výstižné, souvislé a kultivované vyjadřování, aktivní zapojování se do diskuse, vhodná argumentace 
a obohacení svého názoru, práce s různými typy textů. 

• Učitel vede žáky k přesnému vyjadřování, do výuky zařazuje diskusi. 
Kompetence sociální a personální: 
• Rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních 

a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních 
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních 
a globálních. 

• Orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu 
s ohledem na měnící se životní situaci. 

• Utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání 
předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti. 

• Rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci. 

• Posilování sebevědomí, aktivní spolupráce ve skupině a podílení se na příjemné atmosféře. 
• Učitel vytváří příjemné klima ve třídě, dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby pomáhá. 

Kompetence občanské: 
• Rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření 

a upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře.  
• Rozlišování mýtů a skutečnosti, rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke 

snaze o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti. 
• Úcta k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným 

odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství. 
• Získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti. 
• Povědomí o svých právech a povinnostech, odmítání nátlaku a hrubého zacházení. 
• Uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí, pomoc slabšíma potřebným. 
• Učitel vede žáky k úctě k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví. 

Kompetence pracovní: 
• Dodržování předem stanovených pravidel, řádné a včasné plnění svých povinností. 
• Využití získaných vědomostí v praxi, schopnost samostatné práce i práce v týmu. 
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Název předmětu Dějepis 

• Učitel vede žáky k zodpovědnosti, k úctě k vlastní práci i práci druhých, pomáhá žákům vytvořit si 
představu o možnostech svého budoucího povolání. 

Způsob hodnocení žáků Respektovány budou individuální schopnosti jednotlivých žáků. Hodnocení bude probíhat celoročně s ohledem 
na zvládnutí jednotlivých výstupů, bude také hodnocen stupeň samostatnosti a schopnosti řešit problémové 
situace, úroveň komunikačních dovedností, postoje a míra zodpovědnosti. 

 

 
 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

171 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

D-9-1-01 
D-9-1-02 
D-9-1-03 
D-9-2-01 
D-9-2-02 
D-9-2-03 
D-9-3-01 
D-9-3-02 
D-9-3-03 
D-9-3-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• uvede u konkrétní události její dopad na současnost 
• orientuje se na časové ose, lokalizuje místa dějinných 

událostí 
• chronologicky řadí hlavní historické epochy 
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti, jmenuje 

významné instituce, kde se shromažďují informace 
o minulosti 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH 
• význam zkoumání dějin 
• získávání informací o dějinách 
• historické prameny 
• historický čas a prostor 
 

 

• popíše prostředí a způsob života pravěkých lidí, uvede 
jejich nástroje a materiály, ze kterých byly vyráběny 

• objasní změnu způsobu života lidí v době přechodu na 
pěstování plodin a na chov dobytka 

• uvede výhody používání kovových materiálů a nástrojů 
• popíše život pravěkých lidí na našem území, objasní 

původ archeologických kultur 

ČLOVĚK A LIDSKÁ SPOLEČNOST V PRAVĚKU 
• doba kamenná – způsob života,  
• počátky zemědělství 
• doba kovů – bronzová a železná 
• rozvoj řemesel a obchodu 
• střední Evropa  
 

OSV – Poznávání lidí 
ENV – Základní podmínky života  

• charakterizuje přírodní podmínky vhodné pro vznik 
nejstarších civilizací 

• uvede obecné rysy vývoje v jednotlivých státech  
• popíše kulturu států starověkého východu – písmo, 

základy věd, způsob života, umění a náboženství 
• uvede příklady nejvýznamnějších kulturních a 

technických památek  
• objasní přínos starověkých civilizací 

NEJSTARŠÍ STAROVĚKÉ CIVILIZACE A JEJICH 
KULTURNÍ ODKAZ 
• přehled států starověkého východu – státy 

v oblasti Mezopotámie a Předního východu, 
Egypt, Indie, Čína 
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• popíše civilizaci na Krétě 
• vysvětlí vliv přírodních podmínek na rozvoj řecké 

společnosti 
• popíše podle dějepisné mapy námořní obchod a 

kolonizaci 
• porovná formu vlády a způsob života ve Spartě a 

Athénách, jmenuje významné osobnosti 
• vysvětlí pojem demokracie  
• stručně charakterizuje Řecko – perské války 
• objasní vzestup a pád Alexandra Makedonského 
• doloží příklady vlivu řecké vzdělanosti, 

vědy a umění na další vývoj v historii – demonstruje 
přínos antické kultury 

ANTICKÉ ŘECKO A ŘÍM 
• kořeny řecké civilizace 
• báje a pověsti 
• velká kolonizace 
• Sparta, Athény 
• Řecko – perské války 
• peloponéské válka 
• Makedonie, Alexandr Veliký 
• řecká vzdělanost, věda a umění 

VEG – Jsme Evropané 
 
 

• popíše přírodní poměry a osídlení Apeninského 
poloostrova, etruská kultura 

• doloží, jak se z Říma stalo impérium (formy vlády a 
postavení společenských skupin, boj o Středomoří) 

• popíše římské impérium v období císařství 
• jmenuje příklady představitelů politiky, umění a vědy, 

kteří významným způsobem přispěli k formování 
antické civilizace 

• vysvětlí podstatu a význam křesťanství, pojmenuje 
největší osobnosti související se vznikem a šířením 
křesťanství, nalezne společné znaky křesťanství a 
judaismu 

• uvede příklady nejvýznamnějších kulturních památek 
antického světa 

• vývoj Říma do konce republiky 
• punské války 
• Spartakovo povstání 
• římské císařství 
• římská kultura a civilizace 
• křesťanství 
• střední Evropa a její styky s antickým 

Středomořím 
 
 
 
 
 

VEG – Jsme Evropané 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

D-9-4-01 
D-9-4-02 
D-9-4-03 
D-9-4-04 
D-9-4-05 
D-9-5-01 
D-9-5-02 
D-9-5-03 
D-9-5-04 
 
 
 
 
 
 
 
 

• časově určí příchod nových etnik na evropské území a 
jejich vliv na další evropský vývoj 

• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, určí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka a při utváření raně středověkých 
států 

• vymezí území raně středověkých států 
• určí oblasti a osobnosti západoevropské, byzantsko-

slovanské a islámské středověké kultury 
• uvede příklady měst, ve kterých vznikly významné 

středověké univerzity 

RANÝ STŘEDOVĚK 
• nový etnický obraz Evropy 
• struktura středověké společnosti, funkce 

jednotlivých vrstev  
• utváření států ve východoevropském a 

západoevropském kulturním okruhu a jejich 
specifický vývoj 

• křesťanství, papežství, císařství,  
• křížové výpravy 
• islám a islámské říše ovlivňující Evropu 

(Arabové, Turci) 
• mimo území bývalé římské říše (Seveřané a 

Vikingové, Slované) 

 

• vymezí území prvních státních útvarů na našem území 
• charakterizuje postavení Velkomoravské říše 

v evropských souvislostech (příchod Cyrila a Metoděje a 
význam křesťanství) 

• charakterizuje postavení českého státu v evropských 
souvislostech v 10. století 

• uvede příklady románské kultury 

• dějiny českých zemí - První státní útvary na 
našem území (Sámova říše, Velká Morava a 
český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení 
v Evropě) 

• kultura středověké společnosti – románské 
umění a vzdělanost 
 

 

• vysvětlí změny v zemědělské výrobě, popíše život na 
venkově 

• popíše život ve středověkém městě, sociální strukturu, 
uvede příklady řemesel 

• posoudí události stoleté války 
• popíše rozpory mezi světskou a církevní mocí ve 

středověku 
• zhodnotí vývoj v evropských státech 
• uvede příčiny zámořských objevů, popíše jejich průběh 

a důsledky 

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK 
• společnost (změny v zemědělství, rozvoj 

řemesel a obchodu, vznik měst a jejich 
význam) 

• dějiny významných států a národů v Evropě 
(Svatá říše římská, Francie, Anglie, Problémy 
papežství a církve, Rusko, Polsko, Pyrenejský 
poloostrov, Osmanská říše) 

• zámořské objevy a počátky dobývání světa 

MKV – Lidské vztahy 
VEG – Jsme Evropané 
 



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

174 
 

• popíše vládu posledních Přemyslovců a Lucemburků 
• zhodnotí význam vlády Karla IV. 
• uvede příklady gotických kulturních památek 
• vysvětlí příčiny snah reformovat katolickou církev, 

popíše postoj církve k reformním snahám, vysvětlí 
pojem kacířství, vztah církve ke kacířství  

• uvede nejvýznamnější události husitského hnutí, 
osobnost mistra Jana Husa, body programu 

• zhodnotí vládu Jiřího z Poděbrad a Jagellonců 
• objasní a popíše renesanci a humanismus ve vztahu 

k antice, představitelé, příklady kulturních památek a 
vědeckých objevů 

• dějiny českých zemí (poslední Přemyslovci, 
Lucemburkové, doba husitská, doba 
poděbradská a Jagellonci) 

• kultura středověké společnosti – gotické 
umění a vzdělanost 

• renesance a humanismus 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

D-9-5-04 
D-9-5-05 
D-9-5-06 
D-9-5-07 
D-9-6-01 
D-9-6-01 
D-9-6-02 
D-9-6-03 
D-9-6-04 
D-9-6-05 
D-9-6-06 
D-9-7-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vysvětlí pojem stavy a manufaktura 
• vysvětlí pojem reformace, nové myšlenky, žádající 

reformu církve, včetně reakce církve na tyto požadavky, 
sestaví přehled hlavních reformátorů a míst jejich 
působení  

• vysvětlí postavení českých zemí v Habsburské 
monarchii v 16. století, popíše náboženské poměry 

• uvede příčiny českého stavovského povstání, jeho 
průběh a důsledky 

• objasní příčiny, hlavní události a důsledky třicetileté 
války 

RANÝ NOVOVĚK 
• společnost 
• reformace a její šíření Evropou 
• české země v období 1526 - 1618 
• třicetiletá válka, české stavovské povstání 
 

 

 

• popíše příčiny, průběh a důsledky anglické revoluce 
• vysvětlí podstatu absolutismu, konstituční monarchie a 

parlamentarismu 
• objasní počátky, průběh a důsledky boje 

severoamerických osad za nezávislost 
• na příkladech demonstruje důsledky třicetileté války 
• popíše zápasy habsburské monarchie o postavení 

velmoci – zachování habsburského dědictví 
• uvede základní hospodářské, sociální, politické a 

kulturní změny v 17. a 18. století v habsburské 
monarchii a v evropských zemích 

• uvede základní prvky kulturních stylů v 16. -18. století, 
jmenuje představitele tohoto období a kulturní 
památky 

• vysvětlí pojem osvícenství 

MEZI TŘICETILETOU VÁLKOU A 
FRANCOUZSKOU REVOLUCÍ 
• společnost 
• dějiny významných evropských národů 

(Anglie a Velká Británie, vznik USA, Francie, 
Rusko) 

• české země a habsburská monarchie (české 
země po třicetileté válce, Marie Terezie, 
Josef II.) 

• kultura v 17. a 18. století baroko, rokoko, 
klasicismus 

• vzdělanost, literatura a hudba v 18. století, 
osvícenství 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
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• stanoví příčiny, popíše průběh a zhodnotí význam 
Francouzské revoluce 

• popíše stručně napoleonské války 
• popíše uspořádání Evropy po Vídeňském kongresu 

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE A 
NAPOLEONSKÉ OBDOBÍ 
• příčiny 
• průběh 
• Napoleon Bonaparte 
• Vídeňský kongres – vliv na Evropu a svět 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VEG – Jsme Evropané 

• popíše sociální strukturu evropské společnosti před 
rokem 1848 

• popíše cíle českého národního obrození, jmenuje hlavní 
představitele, srovnání s ostatními národními hnutími 

• charakterizuje základní prvky kultury první poloviny 19. 
století, představitelé, památky 

MEZI VÍDEŇSKÝM KONGRESEM 
A REVOLUCÍ 1848 
• společnost (emancipace národů – národní 

hnutí velkých a malých národů, průmyslová 
revoluce, industrializace a její důsledky pro 
společnost, sociální otázka) 

• dějiny významných evropských národů 
(Německo, Itálie, Francie, Rusko, Balkán) 

• dějiny českých zemí a habsburské monarchie 
(Metternichovský absolutismus, národní 
obrození – utváření novodobého českého 
národa) 

• kultura první poloviny 19. století 
(romantismus, biedermeier) 

 

• uvede cíle evropských revolucí 1848 – 1849 a jejich 
výsledky 

• popíše úsilí o samostatný národní vývoj v českých 
zemích v 19. století 

REVOLUCE 1848  
• jako prostředek řešení politických, sociálních 

a národnostních problémů 
• Francie, Itálie, Německo 
• Habsburská monarchie 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

• popíše emancipační úsilí žen 
• uvede nejdůležitější znaky konzervatismu, liberalismu, 

socialismu 
• vysvětlí kolonialismus, vyjmenuje koloniální mocnosti, 

lokalizuje oblasti jejich zájmů 
• popíše události vedoucí ke sjednocení Německa a Itálie 
• popíše cíle a důsledky politiky světových mocností na 

přelomu 19. a 20. století            

MEZI REVOLUCÍ 1848 A PRVNÍ SVĚTOVOU 
VÁLKOU 
• společnost (emancipace žen, technický a 

vědecký pokrok, imperialismus a 
kolonialismus, konflikty mezi velmocemi, 
politické proudy) 

• dějiny významných evropských a 
mimoevropských národů (sjednocení 

VEG – Jsme Evropané 
MKV – Lidské vztahy 
VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
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• charakterizuje postavení českých zemí  v habsburské 
monarchii ve 2. polovině 19. století 

• stanoví příčiny, popíše průběh občanské války v USA, 
určí důsledky pro další vývoj                    

 
 

Německa, sjednocení Itálie, Velká Británie, 
Francie, Rusko, USA) 

• české země a habsburská monarchie 
(Bachův absolutismus, vznik Rakouska-
Uherska, formování občanské společnosti- 
ústava, politické strany, občanská práva) 

• kultura druhé poloviny 19. a počátku 20. 
století 

• pojmenuje hlavní mocenské bloky a státy 
• charakterizuje, příčiny, průběh a důsledky světové 

války, uvede příklady zneužití vynálezů ve válkách 
• vysvětlí okolnosti vzniku samostatného Československa 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 
• příčiny, průběh a politické, sociální a kulturní 

důsledky 
• Češi a Slováci za války 

VEG – Jsme Evropané 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

D-9-7-01 
D-9-7-02 
D-9-7-03 
D-9-7-04 
D-9-7-05 
D-9-8-01 
D-9-8-02 
D-9-8-03 
D-9-8-04 
D-9-1-01 
D-9-1-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• vysvětlí znaky demokratických systémů, jejich klady a 
zápory 

• rozliší základní znaky totalitních režimů – komunismu, 
fašismu a nacismu 

• vysvětlí příčiny vzniku totalitních politických systémů a 
ukáže důsledky jejich existence, zločiny proti lidskosti  

• vysvětlí základní znaky rasismu a antisemitismu a jejich 
projevy v dějinách 

• popíše vnitřní politické, hospodářské, společenské, 
národnostní a kulturní poměry v Československu 
v období mezi světovými válkami 

• objasní mezinárodní postavení Československa 
v meziválečném období, cíle mezinárodní politiky 

• objasní okolnosti vedoucí k Mnichovské dohodě a 
postoje jednotlivých zúčastněných států 

• charakterizuje základní prvky kulturního a vědeckého 
vývoje 

MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI 
• Pařížská mírová konference (nové politické 

uspořádání Evropy a úloha USA ve světě) 
• totalitní režimy (komunismus, fašismus, 

nacismus) – důsledky pro Československo a 
svět 

• mezinárodně politická a hospodářská 
situace ve 20. a 30. letech 

• Československá republika mezi válkami 
(vznik Československa, jeho hospodářsko – 
politický vývoj, sociální a národnostní 
problémy, zahraniční politika, rozbití 
Československa) 

• kultura a věda mezi válkami 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
MKV – Lidské vztahy 
 

• charakterizuje příčiny, průběh a důsledky 2. světové 
války, uvede příklady zneužití vynálezů a objevů 

• vysvětlí pojem holocaust, uvede příklady pamětních 
míst 

• uvede formy domácího a zahraničního odboje, porovná 
jejich cíle a charakter 

• popíše, jak se do současnosti promítají důsledky druhé 
světové války 

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 
• průběh druhé světové války 
• zločiny proti lidskosti za druhé světové války, 

holocaust 
• politické, mocenské a ekonomické důsledky 

války 
• Československo za druhé světové války – 

situace v našich zemích (Protektorát Čechy a 
Morava, domácí a zahraniční odboj, 
politické, mocenské a ekonomické důsledky 
války) 

VEG – Jsme Evropané 
MKV – Lidské vztahy 
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• objasní situaci v poválečném Československu, únorový 
převrat 1948 

• vysvětlí pojem studená válka 
• pojmenuje důvody vedoucí ke vzniku komunistického 

bloku ve střední a východní Evropě 
• popíše příčiny vzniku vojensko-politických bloků po 

druhé světové válce 
• uvede hlavní konflikty z období studené války 
• lokalizuje místo významné dějinné události 

v současném světě 
• chronologicky seřadí klíčové události českých a 

světových dějin 
• uvede základní důvody, znaky a projevy euroatlantické 

vojenské a hospodářské spolupráce 
• jmenuje přední členské státy NATO, cíle 
• popíše hlavní události, které vedly ke vzniku EU 
• s pomocí mapy uvede změny související s rozpadem 

koloniálního systému 
• objasní pojem rozvojová země, porovná jejich 

postavení 
• popíše politiku Československa v období studené války 
• uvede příklady problémů současného světa a snah o 

jejich řešení 

POVÁLEČNÉ DĚJINY 
• poválečné uspořádání 
• studená válka, rozdělení světa do 

vojenských bloků reprezentovaných 
supervelmocemi; hospodářské,  

• sociální a ideologické soupeření 
• evropská integrace 
• rozpad koloniálního systému,  
• mimoevropský svět 
• vnitřní situace v zemích východního bloku 

(na vybraných příkladech srovnání 
s charakteristikou západních zemí) 

• vývoj Československa od roku 1945 do roku 
1989, vznik České republiky 

• věda, technika a vzdělání jako faktory 
vývoje; sport a zábava 

• problémy současnosti 
 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 
VEG – Jsme Evropané 
 

 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

180 
 

5.5.2 Občanská výchova 

3 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

- - - - - Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Občanská výchova 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova má nezastupitelnou roli v přípravě žáků na občanský život. Seznamuje 
žáky s historií našeho národa v kontextu s významnými událostmi světových dějin a učí je poznávat a vážit si 
hodnot kulturního dědictví. Objasňuje principy existence a fungování demokratické společnosti. Utváří a rozvíjí 
osobnost žáků po stránce mravní a estetické, formuje jejich vnitřní postoje k důležitým oblastem lidského života 
a pomáhá jim orientovat se v mezilidských vztazích. 
Ve vyučovacím předmětu Občanská výchova se u žáků formují sociální dovednosti a postoje důležité 
v občanském životě. Součástí vzdělávání je prevence rasistických, xenofobních a extremistických postojů, 
výchova k toleranci, respektování lidských práv a k prosazování rovnoprávnosti mužů a žen, výchova k úctě 
a ochraně přírodního prostředí a kulturních hodnot. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Obsahem učiva jsou základní humanitní okruhy, jenž jsou nezbytné pro vytváření postojů, které souvisí                         
s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Předmět otvírá 
cestu k reálnému sebepoznání a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních 
situací. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat 
odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje 
poznatky o rodině, škole, společenství vrstevníků, vztazích mezi lidmi na různých úrovních, o přírodě a ochraně 
životního prostředí a učí žáky dívat se na vlastní činnosti z hlediska životních perspektiv. Tématy jsou 
nejvýznamnější společenské otázky minulosti i současnosti a to na lokální i globální úrovni.  
Vzhledem k charakteru předmětu je značný prostor věnován aktivitám, které umožňují vyjádření vlastního 
názoru a zkušeností a zároveň vedou k utváření k formování postojů a hodnot žáků.  
Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. – 9.ročníku. Navazuje 
na základy (dovednosti, vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a přírodovědě 
v 1. – 5. ročníku 

Integrace předmětů • Výchova k občanství 
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Název předmětu Občanská výchova 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – vyhledávání informací 
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Výtvarná výchova – výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – život lidí 
• Německý jazyk – život lidí 
• Zeměpis – vyhledávání informací, orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, prezentace 
• Přírodopis – životní prostředí, styl 
• Pracovní činnosti – pracovní dovednosti, uplatnění v praxi 
• Matematika – finanční gramotnost 
• Výchova ke zdraví – životní styl, organizace času 

Poznámka k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Občanská výchova jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz 
přehled průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné 

podmíněnosti v reálném a historickém čase. 
• Hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy 

a procesy v evropském a celosvětovém měřítku. 
• Utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. 
• Utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a 

sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí. 
• Výběr a využití vhodných způsobů a metod pro efektivní učení, propojení získaných poznatků do širších 

celků, nalezení souvislostí.  
• Hodnocení získaných poznatků, třídění a vyvozování závěrů.  
• Učitel vede žáky k ověřování důsledků, poskytuje metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením 

a závěrům. Zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů.  
Kompetence k řešení problémů: 
• Uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných 

událostech i poznávání otázek obrany státu. 
• Tvořivý přístup k řešení problémů, schopnost vyhledávání vhodných informací, práce s nimi a dovednost 

nalézt řešení. 
• Umění kriticky myslet a schopnost hájit svá rozhodnutí. 
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Název předmětu Občanská výchova 

• Učitel zadává problémové úkoly, vede žáky k logickému uvažování a pochopení vztahů mezi občanskými 
událostmi. 

Kompetence komunikativní: 
• Vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a 

společenskovědního charakteru. 
• Uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k 

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv. 
• Znalost legislativy a obecných morálních zákonů a jejich dodržování. 
• Respektování názorů ostatních. 
• Formování volních a charakterových rysů. 
• Zodpovědné rozhodování podle dané situace.  
• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů. 

Kompetence sociální a personální: 
• Rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních 

a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních 
situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních 
a globálních. 

• Orientace v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu 
s ohledem na měnící se životní situaci. 

• Utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání 
stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání 
předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti. 

• Rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 
demokratického soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci. 

• Schopnost spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchat a pomáhat. 
• Dovednost hodnotit svoji práci i práci ostatních. 
• Učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok, vede žáky k tomu, aby 

na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti. 
Kompetence občanské: 
• Seznamujeme žáky s našimi tradicemi, kulturním i historickým dědictvím a snažíme se tak podporovat 

jejich smysl pro kulturu a vlastní tvořivost.  
• Podporujeme jejich aktivní zapojování do kulturních a sportovních akcí na půdě školy, ale i mimo ni (školní  

olympiády, soutěže a podobně).  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

183 
 

Název předmětu Občanská výchova 

• Učíme žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití.  
• Rozvíjíme občanské a právní vědomí žáků.  
• Motivujeme je k aktivní účasti na společenském dění v podmínkách třídy, školy, města a podobně (třídní 

samospráva, žákovský parlament. 
• Učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování, vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů. 

Kompetence pracovní: 
• Učíme je činnosti plánovat a organizovat (dlouhodobé úkoly, popřípadě projekty).  
• Učíme žáky chápat práci jako příležitost k seberealizaci.  
• Nabízíme jim co nejširší spektrum informací o trhu práce a pomáháme jim tak při odpovědném 

rozhodování o dalším profesním zaměření (burzy škol, návštěva úřadu práce, exkurze a podobně).  
• Učitel dodává sebedůvěru, napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení, vede ke správnému 

způsobu používání techniky a vybavení. 
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VO-9-1-01  
VO-9-1-03  
VO-9-1-04  
VO-9-1-05  
VO-9-1-06  
VO-9-1-07  
VO-9-1-08  
VO-9-1-09  
VO-9-1-10  
VO-9-2-01  
VO-9-2-02  
VO-9-2-03  
VO-9-2-04  
VO-9-3-02  
VO-9-4-02  
VO-9-4-03  
VO-9-4-04  
VO-9-4-09  
VO-9-5-05  
 
 
 
 
 

• vysvětlí pojem občan, vlast 
• kriticky přistupuje k mediálním informacím 
• zajímá se o dění kolem obce 

OBČANSTVÍ 
• občan, vlast 
• státní svátky, významné dny 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 

• pozná souvislost přírodních dějů se životem člověka 
• vhodně si naplánuje volný čas  
• uvědomuje si význam určitých pravidelností v přírodě i 

společnosti 

ČLOVĚK A ČAS 
• rok v jeho proměnách a slavnostech 
• cyklus přírody, dne, týdne, roku 
• denní rytmus, volný čas 

 

• objasní, jak může poznání vlastní osobnosti ovlivnit 
kvalitu života 

• zná vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů 

• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 
příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové, zváží 
jejich nezbytnost, objasní princip vyrovnaného, 
schodkového a přebytkového rozpočtu. 

• vyjmenuje své možnosti pomoci 
• objasní přínos spolupráce mezi lidmi význam rodiny, 

vznik, typy 

RODINNÝ ŽIVOT 
• rodina 
• rodinné a příbuzenské  vztahy, typy rodiny 
• zákon o rodině 
• úkoly rodiny 
• uspořádání bytu, hospodaření 
• rodina- ostrov bezpečí 
• rodina dělá domov 
• rodina jako vzor 
• náhradní rodina 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Mezilidské vztahy 
 

Projekt – Moje rodina 

 

 

• užije vhodné způsoby chování a neshody a konflikty se 
snaží řešit nenásilným způsobem 

• objasní potřebu tolerance a solidarity a dokládá 
význam spolupráce a pomoci 

• zdůvodní význam školního řádu, snaží se ho dodržovat 
a uvědomuje si rizika porušování 

• objasní význam vzdělání 

ŽIVOT VE ŠKOLE 
• škola – základ života – vklad vzdělání pro 

život 
• pravidla – práva a povinnosti, význam 

samosprávy 
• umění učit se 

VDO – Občanská společnost a 
škola 
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• hodnotí nabídku kulturních institucí a vybírá z ní podle 
svých zájmů 

• objasní význam spolupráce při řešení konkrétních úkolů 
• objasňuje souvislost globálních a lokálních problémů, 

hledá způsoby pomoci a řešení 
• popíše význam ekologie a její ochrany 

DOMOV 
• místo, kde žijeme 
• obec, památná místa, rodáci, tradice 
• obecní zřízení, instituce 
• životní prostředí, jeho ochrana 

VDO – Formy participace 
občanů v politickém životě 
 
Projekt – Moje obec 
 

• objasní význam státních symbolů, památných míst a 
významných osobností 

• respektuje kulturní odlišnosti 
• popíše principy státní moci a demokratického řízení 

MÁ VLAST 
• život v regionech 
• mateřský jazyk 
• státní symboly 
• ČR- demokratický právní stát 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování 

• popíše historii i současnost své vlasti 
• popíše hlavní město Praha 
• vyjmenuje prezidenty naší vlasti 
• vysvětlí význam svobodné kultury 

 

HISTORIE 
• významná místa 
• významné osobnosti 
• naši prezidenti 
• stověžatá Praha 

Projekt – Den Země 

• objasní nutnost tolerance ve společnosti 
• pozná netolerantní chování 
• vyjmenuje národnostní kultury 
• vyjmenuje práva, která se k němu vztahují, objasňuje 

rizika jejich porušování 

LIDSKÁ PRÁVA 
• národnostní menšiny 
• práva dětí 
• právo a povinnost 
• moje práva – tvoje práva, rovnost a 

nerovnost 

OSV – Mezilidské vztahy  
MKV – Princip sociálního smíru a 
solidarity 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VO-9-1-04  
VO-9-1-05  
VO-9-1-06  
VO-9-1-07  
VO-9-1-08  
VO-9-1-09  
VO-9-1-10  
VO-9-3-01 
VO-9-3-02 
VO-9-4-01  
VO-9-4-02  
VO-9-4-03  
VO-9-4-04  
VO-9-4-05 
VO-9-5-01  
VO-9-5-02  
VO-9-5-05  
 
 
 
 
 

• objasní význam rodiny a školy pro jednotlivce 
• použije vhodné způsoby komunikace 
• objasní význam spolupráce a solidarity mezi lidmi 
• pozná netolerantní chování a objasňuje potřebu 

tolerance ve vztazích 
• kriticky přistupuje k mediálním informacím 

ŽIVOT MEZI LIDMI 
• lidé 
• vliv rodiny, národ, vlast 
• ve škole 
• mezi vrstevníky 
• komunikace 
• média 

OSV – Komunikace 

• osvojí si zásady kulturního chování 
• objasní pojem kultura, umění, jeho význam pro člověka 
• vyhodnotí nabídku kulturních institucí 
• použije vhodné nenásilné způsoby chování při řešení 

konfliktů 
 
 

ČLOVĚK A KULTURA 
• kultura 
• umění 
• stavební slohy 
• víra a náboženství 
• pravidla společenského chování 
• kulturní instituce 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace  

Projekt Naše obec 

 

 

 
• objasní význam kulturních a přírodních památek 
• pozná ekologické problémy a hledá způsoby řešení 

 

PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ BOHATSTVÍ 
• krásy naší země 
• ochrana přírodního a kulturního bohatství 
• ochrana země - globální problémy 

ENV – Vztah člověka k prostředí 

• rozliší typy majetku a soukromé vlastnicví 
• objasní potřebu ochrany majetku 
• zdůvodní význam hospodárnosti  

MAJETEK 
• naše potřeby 
• majetek a vlastnictví 
• hospodaření s majetkem 

 

• objasní úkoly jednotlivých státních orgánů 
• vyjmenuje výhody demokracie a demokratických voleb 

v zemi 
• rozliší typy a formy státu 
• vyjmenuje úkoly orgánů právní ochrany 

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 
• stát, vznik, historické typy, formy 
• cesta k demokracii  
• volby- orgány státní moci 
• začlenění do veřejného života 

VDO – Formy participace občanů 
v politickém životě 



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

187 
 

• uvede příklady významných mezinárodních organizací 
OSN, EU 

• objasní význam těchto organizací 
• posoudí výhody spolupráce 

SVĚT KOLEM NÁS 
• spolupráce mezi zeměmi Evropy 
• tolerance k národnostním menšinám 
• mezinárodní společenství 

MKV – Multikulturalita 

• přiměřeně uplatní svá práva a učí se respektovat práva 
druhých 

• pozná porušování práv a najde možnosti řešení 
• určí význam ochrany lidských práv a svobod 
• pozná a zaujme postoj proti netolerantním, rasistickým  

a xenofóbním  projevům chování 

LIDSKÁ PRÁVA 
• lidská práva v dokumentech – práva a 

povinnosti 
• rovnost a nerovnost 
• svoboda 
• morálka a mravnost 
• všeobecná deklarace lidských práv 

Projekt – Zdraví 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VO-9-1-07  
VO-9-2-01  
VO-9-2-02  
VO-9-2-03  
VO-9-2-04  
VO-9-3-01 
VO-9-3-02 
VO-9-3-08  
VO-9-4-02  
VO-9-4-03  
VO-9-4-04  
VO-9-4-06 
VO-9-4-08 
VO-9-4-09 
VO-9-4-10 
VO-9-5-01  
VO-9-5-02  

• objasní, jak může realistické poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti ovlivnit jeho vztahy s druhými, 
rozhodování i kvalitu života 

• posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cíl 

• objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek  

OSOBNOST 
• životní změny 
• dospívání 
• životní směřování – sebezměna, nové 

naplnění života 
• sebepojetí, charakter, temperament 
• hodnoty v životě 
• schopnosti, vůle 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

• usměrňuje a zkultivuje své charakterové a volní 
vlastnosti 

• rozvíjí své přednosti, překonává své osobní nedostatky 
 

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY 

• poznávání a vnímání - myšlení 
• myšlení a tvoření – inteligence, tvořivost 
• typy paměti 
• učení 
• city, komunikace, láska 

 

 

 

• pozná a naučí se uplatňovat vhodné způsoby chování 
• objasní význam zdravého způsobu života 
 

ČLOVĚK V SOCIÁLNÍCH VZTAZÍCH 
• asertivita 
• náročné životní situace – stres, smysl života, 

náhražky 
• zdravý způsob života 

 

• posoudí potřeby člověka a objasňuje význam 
hospodárnosti, rizika v hospodaření s penězi 

• rozliší a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb 

HOSPODAŘENÍ 
• potřeby člověka a jejich uspokojování 
• ekonomika, ekonomie, odvětví 
• hospodaření, úloha peněz 
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• vysvětlí úkoly jednotlivých složek státní moci, uvede 
příklady institucí, které se podílejí na správě obcí, krajů 

• vysvětlí význam právní úpravy důležitých vztahů – 
manželství, vlastnictví, pracovní poměr 

• objasní úkoly orgánů právní ochrany 
• objasní význam  demokratického řízení státu pro 

každodenní život 
• rozpozná protiprávní jednání, přestupek, trestný čin, 

uvede příklad 
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život, 

příklady práv v rámci EU, význam spolupráce, je 
vnímavý k sociálním problémům 

PRÁVNÍ MINIMUM 
• právo a morálka 
• právní systém 
• ústava 
• moc zákonodárná 
• moc výkonná 
• moc soudní 
• základní práva a svobody- problémy 

v oblasti práv 
• politika 
• právo v Evropě 

VDO – Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST OBČANSKÁ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VO-9-1-02  
VO-9-1-06  
VO-9-1-08  
VO-9-1-10  
VO-9-2-01  
VO-9-2-02  
VO-9-3-03 
VO-9-3-04 
VO-9-3-05  
VO-9-3-06  
VO-9-3-07  
VO-9-3-08  
VO-9-4-05  
VO-9-4-06  
VO-9-4-07  
VO-9-4-08 
VO-9-4-09 
VO-9-4-10 
VO-9-4-11 
VO-9-5-01  
VO-9-5-02  
VO-9-5-03  
VO-9-5-04  
VO-9-5-05  
VO-9-5-06  
 
 
 
 

• objasní pojem občan, rozlišuje pojem vlastenectví a 
nacionalismus 

• posoudí význam orgánů a institucí, které se podílejí na 
správě obcí, krajů, státu 

• popíše vliv začlenění do EU pro každodenní život 
občanů 

• uvede významné mezinárodní organizace, k nimž 
máme vztah 

• popíše výhody mezinárodní spolupráce, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích 

• objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a řešení krizí nevojenského charakteru 

• uvede příklady mezinárodního terorismu 

OBČAN 
• občan obce, význam spolupráce, sdružování 

občanů 
• úřady 
• občan státu - ústava 
• občan evropské unie – mezinárodní 

spolupráce 
• další mezinárodní organizace – OSN, NATO, 

Rada Evropy 
 
 

VEG – Jsme Evropané 
 
Z – mezinárodní organizace 

• vysvětlí význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, manželství 

• posoudí význam některých smluv upravujících 
občansko-právní vztahy – přeprava, koupě, oprava 

• posoudí úkoly orgánů právní ochrany, uvádí příklady 
činnosti při postihování trestných činů 

OBČAN A PRÁVO 
• odvětví práva 
• občanskoprávní vztahy 
• vlastnictví zavazuje 
• ochrana majetku 
• smlouvy 
• odpovědnost za škodu 

 

• přiměřeně uplatní svá práva včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posuzuje význam ochrany práv 

• dodržuje právní ustanovení, která se k němu vztahují, 
uvědomuje si rizika porušování 

• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvádí příklady 

• rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany 
státu 

PRÁVNÍ OCHRANA 
• orgány právní ochrany a sankce 
• přestupky a správní řízení 
• trestní právo 
• děti a paragrafy 
• obrana státu 
• základní práva spotřebitele 
• protiprávní jednání včetně korupce 
 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
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 • diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů, 
pracovní poměr 

• objasní význam správné volby povolání pro další život 
 

 

V PRACOVNÍM POMĚRU 
• správná volba 
• každé povolání si žádá své 
• první brigáda, první zaměstnání 
• v zaměstnání – pracovní právo 

 

• vysvětlí význam spolupráce, tolerance a solidarity mezi 
lidmi 

• objasní význam právní úpravy vztahů – manželství 

RODINA A ZÁKONY 
• rodina – zákon o rodině 
• rodiče a děti 

 

• vysvětlí význam právní úpravy důležitých vztahů – 
vlastnictví, manželství 

• posoudí význam některých smluv upravujících 
občansko-právní vztahy – přeprava, koupě, oprava 

• posoudí úkoly orgánů právní ochrany, uvádí příklady 
činnosti při postihování trestných činů 

• přiměřeně uplatní svá práva včetně práv spotřebitele a 
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posuzuje význam ochrany práv 

• dodržuje právní ustanovení, která se k němu vztahují, 
uvědomuje si rizika porušování 

• rozpoznává protiprávní jednání, rozliší přestupek a 
trestný čin, uvádí příklady 

• rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany 
státu 

• diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 

HOSPODAŘENÍ 
• stát a národní hospodářství, sektory, 

odvětví, tržní ekonomika 
• státní rozpočet, 
• typy a jejich odlišnosti, význam daní, tvorba 

ceny, inflace 
• záchytná sociální síť, životní úroveň 
• banky a jejich služby, aktivní a pasivní 

operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a získávání 
prostředků 

• právní subjekty podnikání 
• úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, 

leasing 
 

MKV – Princip sociálního smíru a 
solidarity 

• objasní souvislost lokálních a globálních problémů 
• posoudí současné globální problémy, uvádí příklady a 

cesty řešení 
• uvede příklady projevů globalizace 

GLOBÁLNÍ SVĚT 
• problémy současného světa 
• ohrožené životní prostředí 
• příliš mnoho lidí, příliš mnoho problémů 

včetně válek a terorismu 

VEG – Evropa a svět nás zajímá  
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 • popíše, jak může realistické hodnocení a  poznání 
vlastní osobnosti ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými, život 

• posoudí vliv osobních vlastností při dosahování 
individuálních i společných cílů a překonávání překážek 

ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY 
• životní plány a cíle, nebezpečí sekt 
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5.6 Člověk a příroda 

5.6.1 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 

- - - - - Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit, 
zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi, vyhledávat a analyzovat informace. Dává jim 
základ pro pochopení a využívání současných technologií, pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě a vede 
je k vytváření komplexního pohledu na vztah mezi člověkem a přírodou. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Fyzika je vyučována v odborné učebně. Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je 
pro každého žáka závazné.  
Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  
• frontální výuka s demonstračními pomůckami  
• projektová výuka  
• skupinová práce (s využitím pracovních listů, odborné literatury, internetu)  
• samostatné řešení problémových úloh  
• laboratorní práce (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné literatury)  
• krátkodobé projekty  
• exkurze  
• besedy s odborníky  

Integrace předmětů • Fyzika 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – vyhledávání informací 
• Výtvarná výchova - nákresy 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
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Název předmětu Fyzika 

• Přírodopis - vyhledávání informací 
• Občanská výchova – vyhledávání informací 
• Pracovní činnosti – pracovní dovednosti 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 
• Výchova ke zdraví – životní styl 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Fyzika jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Žák se učí metody měření některých fyzikálních veličin, učí se je zaznamenat, vyhodnotit a vyjádřit 

ve srozumitelné formě.  
• Učí se samostatně zpracovat úkoly.  
• Žák se učí provádět jednoduché pokusy, přičemž dokáže vyhodnotit jejich výsledek novým poznatkem.  
• Učí se číst odborný text a nalézat v něm požadované informace.  
• Učitel vede žáky k samostatnému měření, experimentování, porovnávání získaných informací 

a k nalézání souvislostí mezi získanými daty. 
Kompetence k řešení problémů: 
• Žák se dokáže rozhodnout, jaká měřidla využije pro požadované měření.  
• Učí se správnému pořadí kroků k řešení problému.  
• Učí se klást otázky, které mají usnadnit řešení problému.  
• Učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 

problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat. 
Kompetence komunikativní: 
• Práce ve skupinách na bázi komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, diskuse. 
• Učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě. 

Kompetence sociální a personální: 
• Spolupráce, osvojení si pocitu odpovědnosti a řešení zadaných problémů. 
• Učitel využíváním skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů, 

navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti. Vede žáky k ochotě 
pomoci. 

Kompetence občanské: 
• Zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 

ostatních lidí. 
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Název předmětu Fyzika 

• Hospodárné využívání zdrojů energie a ekologické myšlení. 
• Učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 

energetických zdrojů a podněcuje k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 
(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb). 

• Kompetence pracovní: 
• Utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 

ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 
• Učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji 

a zařízeními. 
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení. Žáci budou hodnoceni na základě ústního a písemného zkoušení, 

na základě provádění experimentů a laboratorních úloh, vytváření samostatných prací, referátů. Zejména 
při ústním zkoušení je třeba dbát na rozvoj komunikačních dovedností. 

 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

196 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

F-9-1-01 
F-9-1-02 
F-9-1-03 
F-9-1-04 
F-9-2-01 
F-9-2-02 
F-9-2-03 

• rozliší pojmy těleso a látka  
• vysvětlit rozdíl mezi vlastnostmi látek pevných, 

kapalných a plynných 
• vysvětlí a pokusně ukáže jev – difúzi 
• objasnit pomocí částicové stavby rozpínavost plynů, 

tekutost kapalin i plynů a stálý tvar krystalických látek 

STAVBA LÁTEK 
• těleso a látka 
• vlastnosti látek 
• skupenství látek 
• částicová stavba látek 
• atomy a molekuly 

 

• na příkladech objasní, kdy dochází k vzájemnému 
silovému působení těles 

• vysvětlí důležitost působení gravitačního pole země na 
život na této planetě 

• změří siloměrem velikost síly  

VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES 
• síla 
• gravitační síla a gravitační pole 
• siloměr 
• měření síly 

Z – stavba Země 

• změří rozměry obdélníkové plochy i rozměry hranolů 
• určí objem tělesa odměrným válcem   
• určí hmotnost tělesa laboratorními váhami 
• používá při všech činnostech vhodné měřidlo   
• určí hustotu pevného tělesa na základě změřených 

veličin 
• používá odvozeného vzorce pro výpočet hustoty k 

výpočtu hmotnosti  
• změří čas stopkami 
• převádí jednotky času 
• předpoví, jak se změní délka nebo objem tělesa při 

změně teploty 
• změří teplotu kapalného tělesa 
• sestrojí graf změny teplota během dne 

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 
• délka 
• měření délky 
• objem 
• měření objemu 
• hmotnost 
• měření hmotnosti 
• hustota 
• porovnávání hustot 
• výpočet hustoty 
• výpočet hmotnosti a objemu tělesa 

z hustoty 
• čas 
• měření času 
• teplota 
• měření teploty 

LP č. 1 – délka 
LP č. 2 – hmotnost 
LP č. 3 – objem 
LP č. 4 – hustota 
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• změna objemu pevných, kapalných a 
plynných těles při zahřívání a ochlazování 

• změna teploty vzduchu v průběhu času 

• určí, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému 
tělesu 

• popíše a odliší pohyb podle tvaru trajektorie 
• rozliší pohyb rovnoměrný od pohybu nerovnoměrného 
• používá vzorce pro výpočet rychlosti a dráhy  
• vypočítá průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu 

tělesa 
• z naměřených hodnot sestrojí graf rychlosti tělesa v 

závislosti na dráze a času pohybu tělesa 
• vyčte z grafu údaje popisující pohyb tělesa 

POHYB TĚLESA 
• pohyb a klid tělesa   
• pohyb: 

- posuvný a otáčivý 
- přímočarý a křivočarý pohyb  
- rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb 

• rychlost rovnoměrného pohybu 
• grafické znázornění pohybu tělesa 
• výpočet dráhy, rychlosti a času pohybu 

tělesa 

OSV – Kooperace a kompetice 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

F-9-2-03 
F-9-2-04 
F-9-2-05 
F-9-2-06 
F-9-3-01 
F-9-3-02 
F-9-6-07 
F-9-6-08  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• objasní souvislost mezi gravitační silou země a 
hmotností tělesa – tíhová síla 

• určí těžiště tělesa a zakreslí působení sil 
• složí síly různých směrů a sestaví výslednici sil 
• graficky i početně sčítá a odčítá síly působící na těleso 

SÍLA – SKLÁDÁNÍ SIL 
• gravitační síla a hmotnost 
• těžiště 
• znázornění síly 
• skládání sil 

M – geometrie 
 

• vysvětlí Newtonovy pohybové zákony a ukáže jejich 
účinky v každodenním životě 

• vyjmenuje posuvné účinky síly a závislost pohybových 
účinků 

• popíše a názorně ukáže zákon setrvačnosti 

NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY 
POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY 
• zákon síly 
• zákon setrvačnosti 
• zákon akce a reakce 

 

• vysvětlí význam jednoduchých strojů v denní praxi 
• vypočítá momentovou sílu 
• využívá páku pro řešení jednoduchým úloh 
• sestaví kladku pevnou, volnou a kladkostroj 
• změří sílu potřebnou k zvednutí závaží pomocí kladky 

OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY  
• rovnováha na páce 
• užití páky v praxi 
• kladky 
• kladkostroj 

OSV – Kooperace a kompetice 
 
LP č. 1 – Rovnováha na páce 

• výpočtem určuje velikost tlaku, tlakové síly i plochy 
• chápe tlak jako fyzikální veličinu, kterou lze měnit 

podle potřeby   

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY 
• tlaková síla, tlak 
• tlak v praxi 

 

• vysvětlí vznik třecí síly a její druhy  
• experimentálně určí velikost třecí síly 
• určí, kdy je nutné třecí sílu zvětšit a zmenšit v praxi 

TŘENÍ 
• třecí síla (druhy) 
• třecí síla v praxi  

 

• objasní význam Pascalova zákona v souvislosti 
s hydraulickými zařízeními 

• vysvětlí důsledky působení gravitační síly země na 
kapalinu 

• výpočtem určuje velikost hydrostatického tlaku 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN 
• Pascalův zákon 
• působení gravitační síly na kapalinu  
• hydrostatický tlak 
• Archimedův zákon 
• vztlaková síla 

Z – atmosféra 
 
LP č. 2 – Archimedův zákon 
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• určuje velikost vztlakové síly v kapalině výpočtem i 
experimentálně 

• určí a vysvětlí chování těles v kapalině 

• potápění, plování a vznášení těles v 
kapalině 

• vyjmenuje základní vlastnosti plynů 
• aplikuje Archimédův zákon i pro plyny 
• objasní souvislost atmosférického tlaku s některými 

procesy v atmosféře  

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ  
• Archimedův zákon pro plyny 
• měření atmosférického tlaku 
• změny atmosférického tlaku 

 

• rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo 
pouze odráží 

• vysvětlí, proč dochází k zatmění slunce a měsíce 
• využívá zákon odrazu světla při řešení úloh 
• vysvětlí, proč dochází k lomu světla ke kolmici nebo od 

kolmice 
• určí rozdíly mezi obrazy předmětů vytvořené spojkou a 

rozptylkou 

OPTIKA  
• světlo 
• šíření světla 
• rychlost světla 
• stín  
• odraz světla 
• lom světla 
• čočky 

Z - vesmír 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

F-9-4-01 
F-9-4-02 
F-9-4-03 
F-9-4-04 
F-9-4-05 
F-9-5-01 
F-9-5-02 
 
 
 

• aktivně používá vzorce pro výpočet mechanické práce 
• sestaví jednotlivé druhy kladek 
• spočítá práci potřebnou k zvednutí tělesa pomocí 

jednotlivých druhů kladek 

PRÁCE 
• práce 
• práce s kladkou (pevná, volná, kladkostroj) 

 

• podle vzorce vypočítá hodnoty výkonu 
• rozliší velikost práce a výkonu 
• vysvětlí závislost práce a času na velikost výkonu 

VÝKON 
• výkon 
• výpočet práce z výkonu a času 

LP č. 1 – výkon 

• určí, na čem závisí velikost pohybové energie tělesa 
• početně určí velikost polohové energie 
• popíše přeměnu polohové a pohybové energie 
• vypočítá celkovou energii tělesa 

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE 
• pohybová energie  
• polohová energie 
• přeměna pohybové a polohové energie 

OSV – Kooperace a kompetice 

• vysvětlí pojem vnitřní energie tělesa i tepelná výměna 
• objasní významy slov – tepelný vodič, tepelný izolant 
• rozliší termíny teplo a teplota 
• zdůvodní, na čem závisí teplo přijaté tělesem při 

tepelné výměně 
• výpočtem zjistí množství přijatého i odevzdaného tepla 

VNITŘNÍ ENERGIE – TEPLO 
• částicové složení látek 
• teplo 
• měrná tepelná kapacita látky 
• tepelná výměna: vedení, proudění, záření 

LP č. 2 – teplo 

• vysvětlí, za jakých podmínek dochází k jednotlivým 
změnám skupenství 

• aktivně pracuje s fyzikálními tabulkami 
• vypočítá teplo potřebné k přeměně skupenství 

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTKY  
• tání a tuhnutí  
• vypařování (var) a kapalnění 
• měrné skupenské teplo tání 

 

• určí nutné podmínky pro vznik a šíření zvuku 
• určí vztah mezi výškou tónu a kmitočtem 
• popíše odraz, deformaci a pohlcení zvukových vln 
• zdůvodní nutnost ochrany organismu před přílišným 

hlukem 

ZVUKOVÉ JEVY 
• zvuk 
• šíření zvuku 
• odraz zvuku 
• ucho jako přijímač zvuku 

Př – komunikace zvířat 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

F-9-6-01 
F-9-6-02 
F-9-6-03 
F-9-6-04 
F-9-6-05 
F-9-6-06 
F-9-7-01 
F-9-7-02 

• vysvětlí působení elektrického pole na vodič i izolant 
• určí účinky elektrického pole podle elektrického náboje 
• popíše elektrické pole 
• nakreslí elektrické pole pomocí siločar 

ELEKTRICKÝ NÁBOJ – ELEKTRICKÉ POLE 
• elektrické vlastnosti látek 
• elektrické pole 
• vodič a izolant v elektrickém poli 

 

• zapojí ampérmetr do el. obvodu a určí velikost el. 
proudu , vypočítá velikost el. proudu 

• zapojí voltmetr do el. obvodu a změří velikost  
elektrického napětí, vypočítá velikost el. napětí 

• vysvětlí elektrický  odpor jako vlastnost vodiče 
• využívá znalosti Ohmova zákona při výpočtech 
• sestaví podle schématu el. obvod 
• vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených sériově 

nebo paralelně 
• aktivně používá vzorce pro výpočet el. práce 

ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ 
• elektrický obvod 

o sériové zapojení 
o paralelní zapojení 

• elektrický proud 
• elektrické napětí 
• elektrický odpor 

o Ohmův zákon 
o výsledný odpor rezistorů 

• elektrická práce 

LP č. 1 – Elektrický odpor 
 

• vymezí na magnetu magnetické póly a netečné pásmo 
• pomocí indukčních čas znázorní magnetické pole  
• používá kompas k určování světových stran 
• popíše magnetické pole Země 
• vysvětli proces magnetizace látek a jeho využití v praxi 

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK 
• magnety 
• magnetické pole (indukční čáry) 
• magnetické pole Země 
• magnetizace látky 

Z – stavba Země 

• určí severní a  jižní pól cívky, kterou prochází el. proud 
• popíše princip fungování elektromotoru 
• vysvětlí  podstatu elektromagnetické indukce a její 

využití v praxi 

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY  
• magnetické pole cívky s proudem  
• elektromagnet 
• elektromotor 
• elektromagnetická indukce 

OSV  – Kooperace a kompetice 

• objasní vznik střídavého napětí 
• popíše, jak funguje alternátor 
• objasní činnost transformátoru 
• vysvětlí princip výroby elektrické energie 

STŘÍDAVÝ PROUD 
• měření střídavého proudu a napětí 
• transformátor 
• rozvodná elektrická sít 
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• rozliší vodič od izolantu a polovodiče na základě 
analýzy jejich vlastností 

• vysvětlí  podstatu vedení el. proudu v různých látkách 
• použije diodu jako usměrňovač střídavého proudu  

POLOVODIČE 
• polovodiče typu P a N 
• polovodičová dioda 
• dioda jako usměrňovač 

 

• charakterizuje jadernou energii jako energii nukleonů, 
jaderné záření a ochranu před ním 

• charakterizuje řetězovou jadernou reakci a hlavní části 
jaderné elektrárny 

• zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní 
prostředí 

ATOMOVÁ ENERGIE 
• radioaktivita 
• štěpení jádra atomu 
• jaderná elektrárna 
• obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

• určí tělesa, která tvoří sluneční soustavu s hlavním 
zaměřením na pohyb planet 

• odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností 

VESMÍR 
• Sluneční soustava 
• hvězdy 
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5.6.2 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

- - - - - - -  Povinný Povinný  

 

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Chemie je jedním z vyučovacího předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), který 
žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 
uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě, rozvíjení dovedností 
objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty 
ústně i písemně interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny chemických dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, 
předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Výuka směřuje                          
k podchycení a rozvíjení zájmu o poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 
chemických látek a jejich reakci s využíváním jednoduchých chemických pokusů, řešení problémů 
a zdůvodňování správného jednání v praktických situacích; vytváření potřeb objevovat a vysvětlovat chemické 
jevy, zdůvodňovat vyvozené závěry a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů; 
získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti 
poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami 
Žáci se seznamují se základní chemickou průmyslovou výrobou a ochranou životního prostředí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávání v předmětu chemie vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí. Výuka je zaměřena 
na rozvoj dovedností objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, 
vyvozovat z nich závěry a následně prezentovat. 
Vyučovací předmět chemie může být vyučován v učebně chemie i v kmenových třídách. Žáci jsou seznámeni                   
s řádem učebny a jeho dodržování je pro ně závazné. Přesné znění řádu je vyvěšeno v učebně.  
V každém ročníku žáci absolvují 2 laboratorní práce.  
Organizační formy a metody práce jsou využívány podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – frontální vyučování, 
skupinové vyučování, samostatná práce, referáty , experimenty a krátkodobé projekty. V každém z ročníků je 
možné uskutečnit exkurzi (čistírna odpadních vod, výrobna piva, jaderná elektrárna aj). 

Integrace předmětů • Chemie 
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Název předmětu Chemie 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Výtvarná výchova - nákresy 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis - vyhledávání informací 
• Občanská výchova – životní prostředí 
• Pracovní činnosti– pracovní dovednosti, využití v praxi 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 
• Výchova ke zdraví – životní styl 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Chemie jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP). 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 

(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování. 
• Posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 

vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. 
• Uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího 

využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy 
• Stručné a přesné vyjadřování, rozvíjení abstraktního a logického myšlení k věcné a srozumitelné 

argumentaci. 
• Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na hodnocení činností, srozumitelně látku vysvětluje, stanovuje 

dílčí vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem, vede žáky k ověřování výsledků. 
Kompetence k řešení problémů: 
• Potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 

zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi. 

• Způsob myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými 
způsoby. 

• Rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, sebekontrolu, vytrvalost a přesnost, umění volby správného 
postupu a vyhodnocování správnosti výsledků. 

• Učitel se zajímá o názory žáků, klade otevřené otázky, vede k plánování úkolů a postupů, zařazuje metody, 
při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešení závěrů, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak 
ukázat cestu k správnému řešení. 
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Název předmětu Chemie 

Kompetence komunikativní: 
• Přesné a stručné vyjadřování, včetně symboliky. 
• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky. 

Kompetence sociální a personální: 
• Porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí. 
• Srozumitelná a věcná argumentace prostřednictvím řešení problémů, práce v týmu. 
• Učitel hodnotí žáky způsobem, který je vede k jejich pokroku. 

Kompetence občanské: 
• Zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 

ostatních lidí. 
• Učitel vede žáky k hodnocení své práce i práce ostatních, k ohleduplnosti a taktu. 

Kompetence pracovní: 
• Utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 

ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 
• Využívání poznatků a dovedností v praktických činnostech v reálném životě. 
• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, kombinují informace z různých zdrojů a využívají poznatky 

z různých předmětů. Vede žáky ke správnému využívání vybavení, techniky a pomůcek. 
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení. Žáci dále získávají známky z laboratorních prací a za vytvoření různých 

referátů týkajících se probírané látky v chemii či aktivitu. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CH-9-1-02 
CH-9-1-03 
CH-9-1-01 
CH-9-2-01 
CH-9-2-04 
CH-9-2-03 
CH-9-2-02 
CH-9-2-05 
CH-9-2-06 
CH-9-3-01 
CH-9-3-02 
CH-9-3-03 
CH-9-4-01 
CH-9-4-02 
CH-9-4-03 

• uvede zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři, 
umí přivolat pomoc 

• pracuje bezpečně s vybranými látkami  
• zařadí chemii mezi přírodní vědy 
• uvede, čím se chemie zabývá 
• rozpozná chemické děje 
• uvede příklady využití chemie 

ÚVOD DO CHEMIE 
• bezpečnost práce při chemii 
• chemie jako věda 
• pokus a chemický děj 
• vývoj chemie 
• využití a škodlivost chemie 

OV – hygiena 
Př – první pomoc 
 

• rozliší látky a tělesa a určí jejich vlastnosti 
• uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek 

(skupenství, barva, zápach, hustota…) 
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
• rozumí výstražným značkám 
• rozpozná skupenství látek a jejich přeměny 

 

LÁTKY A TĚLESA 
• fyzikální tělesa 
• chemické látky 
• vlastnosti chemických látek a jejich 

pozorování 
• výstražné značky 
• přeměny skupenství 

F – fyzikální veličiny 
F – látky a tělesa 
F – přeměny skupenství 
 

• pojmenuje základní chemické pomůcky a u některých 
uvede způsob použití 

CHEMICKÉ SKLO A POMŮCKY 
• základní chemické nádobí a jeho použití 

 

• vysvětlí, co je to směs 
• rozliší směs a chemickou látku 
• rozliší směsi stejnorodé a různorodé, uvede příklady 
• rozpozná druhy různorodých směsí, uvede příklady 

SMĚSI 
• stejnorodé směsi (roztoky) 
• různorodé směsi (emulze, suspenze, mlha, 

pěna, dým, aerosol) 

Laboratorní práce č. 1 
Laboratorní práce č. 2 

• navrhne postupy oddělování složek směsí a uvede 
příklady z běžného života 

• sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede 
filtraci 

• popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí 
destilaci 

• vysvětlí princip krystalizace 

DĚLENÍ SMĚSÍ 
• usazování 
• filtrace 
• destilace 
• krystalizace 
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• rozumí pojmům: roztok, rozpouštědlo, rozpustnost, 
nenasycený roztok, nasycený roztok a přesycený 
roztok) 

• vypočítá hmotnostní zlomek složek v roztoku 

SLOŽENÍ ROZTOKŮ 
• roztoky a jejich druhy  
• hmotnostní zlomek 
• výpočty složení roztoků 

F – fyzikální veličiny 

• rozezná a pojmenuje různá skupenství vody v přírodě 
• uvede význam vody pro život 
• napíše chemický vzorec vody 
• uvede základní vlastnosti vody 
• rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu 

a použití 
• uvede příklady znečišťování vody a navrhne vhodná 

opatření 

VODA 
• vlastnosti vody 
• koloběh vody v přírodě 
• voda dle obsahu minerálních látek (měkká X 

tvrdá X minerální) 
• druhy vod podle použití (destilovaná X pitná 

X užitková X odpadní) 
• přeměny skupenství vody 

ENV – Základní podmínky života 
 
Z, Př  – hydrosféra 
F – přeměny skupenství 
 

• uvede základní složky vzduchu a jejich vlastnosti 
• vysvětlí význam vzduchu pro život 
• rozumí pojmům: fotosyntéza, hoření, dýchání, ozon, 

ozonová vrstva, ozonová díra, teplotní inverze, smog 
• uvede příklady znečišťování vzduchu a navrhne vhodná 

opatření 
 

VZDUCH 
• atmosféra 
• složky vzduchu (dusík, kyslík, oxid uhličitý, 

vzácné plyny…) 
• význam ozonu a ozonové vrstvy 
• znečišťování vzduchu, smog a teplotní 

inverze 

ENV – Základní podmínky života 
 
Z – atmosféra 
Z – meteorologické jevy 
Př – fotosyntéza 
 

• používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

• slovně popíše stavbu atomu 
• objasní počty částic v atomu 
• vysvětlí, co udává protonové, neutronové a nukleonové 

číslo 
• vyhledává v tabulce prvky podle počtu protonů a 

naopak 
• zapíše správně ke značce prvku protonové číslo 
• vysvětlí, jak vznikají molekuly 
• používá pojmy chemický prvek a chemická sloučenina 

ve správných souvislostech 
• objasní vznik iontů z atomů a zná náboj aniontů a 

kationtů 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 
• atom 
• stavba atomu 
• protonové, nukleonové a neutronové číslo 
• molekuly 
• chemická vazba 
• slučování atomů 
• chemické prvky X chemické sloučeniny 
• ionty 

 

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ  
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• rozlišuje skupiny a periody 
• vyhledává v periodické tabulce 
• pojmenuje některé významné skupiny v tabulce 

 

• kovy, polokovy a nekovy 
• periodický zákon 
• uspořádání periodické tabulky 
• významné skupiny v tabulce 

• používá značky a názvy nejvýznamnějších chemických 
prvků uvedených skupin 

• vyhledává v periodické tabulce značky a názvy prvků, 
protonové číslo, molární hmotnost, skupenství… 

• popíše rozdíly mezi kovy a nekovy 
• popíše vlastnosti nejvýznamnějších chemických prvků 
• uvede příklady využití nekovů 
• uvede příklady využití kovů 

CHEMICKÉ PRVKY 
• I.A – skupina  
• II.A – skupina 
• III.A – skupina 
• IV.A – skupina 
• V.A – skupina 
• VI.A – skupina 
• VII.A – skupina 
• VIII.A – skupina 
• významné kovy 

 
 
 
 
 
 
 
 

• osvojí si pojmy: molární hmotnost, látkové množství 
• počítá molární hmotnost látek s pomocí periodické 

tabulky 
• počítá jednoduché příklady na látkové množství 

VELIČINY V CHEMII 
• molární hmotnost 
• látkové množství 
• látková koncentrace 

 

• rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí 
• ví, co je chemická rovnice 
• objasní zákon zachování hmotnosti 

CHEMICKÉ REAKCE 
• chemická reakce a chemická rovnice 
• zákon zachování hmotnosti 

 

• určí oxidační číslo atomů prvků 
• ovládá koncovky k jednotlivým oxidačním číslům 
• z názvu látky umí vytvořit vzorec a naopak 
• popíše vlastnosti, použití a význam nejběžnějších látek 

a posoudí jejich vliv na životní prostředí 
• bezpečně ředí kyseliny a rozpouští hydroxidy 
• ovládá první pomoc při poleptání 
• orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem 

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ 
• oxidační číslo 
• chemické názvy 
• oxidy 
• sulfidy 
• halogenidy 
• hydroxidy 
• kyseliny 
• soli 

Př – vlastnosti a výskyt 
některých sloučenin v přírodě 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

CH-9-1-02 
CH-9-3-01 
CH-9-3-02 
CH-9-3-03 
CH-9-5-01 
CH-9-5-03 
CH-9-5-02 
CH-9-6-02 
CH-9-6-01 
CH-9-6-03 
CH-9-6-04 
CH-9-6-05 
CH-9-6-06 
CH-9-7-01 
CH-9-7-02 
CH-9-7-03 
 

• uvede zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři, 
umí přivolat pomoc 

• zopakuje si základní osvojené pojmy 
z 8. ročníku 

• určí oxidační číslo atomů prvků 
• ovládá koncovky k jednotlivým oxidačním číslům 
• z názvu látky umí vytvořit vzorec  

a naopak 
• bezpečně ředí kyseliny a rozpouští 

hydroxidy 
• ovládá první pomoc při poleptání 
• orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem 

OPAKOVÁNÍ 8. TŘÍDY 
• bezpečnost práce v chemické laboratoři 
• chemické pojmy 
• chemické prvky 
• názvosloví oxidů 
• názvosloví sulfidů 
• názvosloví halogenidů 
• názvosloví hydroxidů 
• názvosloví kyselin 
• názvosloví solí 

 

• vysvětlí pojmy oxidace a redukce 
• v redoxních reakcích doplní oxidační čísla a označí 

oxidaci a redukci 
• popíše princip výroby surového železa  

a oceli 
• popíše korozi a faktory, které ji ovlivňují 
• objasní využití a princip galvanického článku 
• objasní podstatu elektrolýzy a její využití 

REDOXNÍ REAKCE 
• oxidace a redukce 
• výroba železa a oceli 
• koroze 
• galvanické články 
• elektrolýza 

Z – světová těžba železné rudy, 
výroba oceli 
Př – mineralogie - železné rudy  

• objasní rozdíl mezi endotermickou a exotermickou 
reakcí 

• uvede příklady fosilních a průmyslově 
vyráběných paliv a popíše jejich 
vlastnosti a použití 

• uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy 
• posoudí vliv spalování různých paliv  

na životní prostředí 

ENERGIE A PALIVA 
• energie 
• paliva 
• černé a hnědé uhlí 
• ropa a její zpracování 
• zemní plyn 

Z – světová ložiska paliv 
F - energie 
Př – fosilní paliva 
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• vysvětlí vznik kyselých dešťů 
• rozliší anorganické a organické sloučeniny 
• zapíše sumární i strukturní vzorec 

CHEMICKÉ SLOUČENINY 
• anorganické sloučeniny 
• organické sloučeniny 
• typy vzorců organických sloučenin 

 

• rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti, vzorce a použití  

• ovládá vaznost uhlíku a zapisuje organické vzorce 
sumární i strukturní 

UHLOVODÍKY 
• vazby v uhlovodících 
• vzorce a modely uhlovodíků 
• dělení uhlovodíků 
• alkany 
• cykloalkany 
• alkeny 
• alkyny 
• areny 
• motorová paliva – benzín, LPG 

Laboratorní práce č. 1 
Laboratorní práce č. 2 

• rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, 
vlastnosti,  
u některých vzorce a použití 

 
 
 

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ 
• dělení derivátů uhlovodíků 
• halogenové deriváty uhlovodíků 
• hydroxyderiváty uhlovodíků 
• karbonylové sloučeniny 
• karboxylové kyseliny 

 

• orientuje se ve výchozích látkách  
a produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovinách, 
tucích  
a sacharidech 

• určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 
• uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 

vitaminů 

MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY 
• sacharidy 
• fotosyntéza 
• tuky 
• bílkoviny 
• vitaminy 
• plasty a syntetická vlákna 

 

• zhodnotí využívání prvotních  
• a druhotných surovin z hlediska trvale 
• udržitelného rozvoje na Zemi 
• vysvětlí princip hašení požáru a uvede příklady způsobů 

hašení 

CHEMIE A SPOLEČNOST 
• otravné látky 
• pesticidy 
• biotechnologie, enzymy 
• léčiva 
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• orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi 
a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

• drogy 
• detergenty 
• potraviny 
• chemie a životní prostředí 
• ochrana člověka za mimořádných situací 
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5.6.3 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

- - - - - Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, je vyučován jako samostatný předmět                       
ve všech ročnících druhého stupně. Výběr učiva je proveden tak, aby si žáci vytvořili ucelenou představu                          
o životě na Zemi a jeho mnohotvárných formách, vztazích mezi organismy, vztazích mezi živou a neživou přírodou 
a spjatostí života člověka s přírodními zákonitostmi. Po absolvování výuky přírodopisu by měl žák získat ucelený 
pohled na přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Žák by měl 
také pochopit důležitost udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých organismů, včetně člověka. Výuka je 
prokládána praktickým zkoumáním s využitím empirických metod (pozorování, experiment). Cílovým zaměřením 
přírodopisu by mělo být otevřít žákům pohled do vývoje života na Zemi, pestrosti jeho forem a složitosti 
vzájemných vztahů jednotlivých organismů. Žáci mají získat základní znalosti o vybraných skupinách organismů 
včetně člověka, o neživé přírodě a procesech, které v ní probíhají. Měli by si uvědomit souvislost mezi činností 
lidí a stavem přírodního prostředí a také odpovědnost člověka za zachování života na Zemi. Cílem je výchova k 
šetrnému chování k přírodě i k vlastnímu zdraví. Přírodopis má vést žáky  ke schopnosti pozorovat, 
experimentovat, klást si otázky o průběhu, o příčinách různých přírodních jevů a hledat na ně odpovědi.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Přírodopis jako nauka o živé a neživé přírodě je obsahově rozdělena do celků v ročnících 6. – 9. a to                     
na botaniku, zoologii, mykologii, somatologii a v devátém ročníku geologii. 

1. Botanika – žáci se mají seznámit se systematickým zařazováním rostlin do systému, umět pojmenovat 
základní druhy rostlin, pochopit vztah mezi živou a neživou přírodou, získat základní obratnost                        při 
výrobě rostlinných preparátů a naučit se pracovat s mikroskopem, pochopit látkové složení přírodnin. Umí 
vysvětlit vznik fosilního nerostného bohatství z rostlin – černé, hnědé uhlí … Uvědomují si význam rostlin 
pro výrobu vzdušného kyslíku, ozónu a skleníkového efektu. Postupně si vytváří herbáře s popisem a umí 
některé základní rostliny určit.  

2. Zoologie – nauka o zvířatech částečně navazuje na přírodovědu a vlastivědu v nižších ročnících /savci/. 
Zoologie je velmi populární odvětví přírodopisu a umožňuje učiteli vzbudit u dětí kladný postoj                        k 
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Název předmětu Přírodopis 

přírodě jako takové, slouží k pochopení biologické rovnováhy a významu člověka pro její uchování. Děti si 
vytvářejí kladný vztah k ekologii. Základem je opětné začleňování živočichů do systému, umět 
charakterizovat jednotlivé podstatnosti a posilovat logické myšlení dětí. Děti postupně získávají vztah                 
k ochraně přírody, Naučí se všechny živé říše, které předcházely vzniku více buněčných organizmů.  

3. V mykologii – nauce o houbách poznají žáci jedovaté a jedlé houby, popř. houby nejedlé. Do této oblasti 
spadají i lišejníky, symbiotické organizmy naší planety. Uvědomí si jejich význam pro výživu organizmů 
v extrémních podmínkách.  

4. Somatologie – další nauka z oblasti živé přírody /biologie/ nejdříve vychází z evolučního vývoje savců              
na naší planetě, jejich stručný popis a zařazení do systému a později se soustředí na lidské tělo                            z 
pohledu anatomického a fyziologického. Žáci se seznámí se základními informacemi o hygieně, nemocech, 
zdravé výživě a vývoji člověka, se všemi ústrojími člověka a jejich funkcemi, popř. neduhy a jak proti nim 
bojovat.  

5. Geologie – nauka o Zemi v sobě zahrnuje nauku o neživé přírodě, která je rozdělena na mineralogii /nauku 
o nerostech/ a petrografii /nauku o horninách/. Tato problematika navazuje na znalosti dětí               ze 
zeměpisu 6. ročníku, kde získaly informace o Vesmíru, Sluneční soustavě a Zemi,... Získají zde základní 
přehled o mineralogickém systému, jsou jim vysvětleny základní činnosti a děje probíhající na Zemi 
a v jejím nitru – pohyby litosférických desek a činnosti okolo nich – zemětřesení, sopečná činnost atd. Umí 
a znají historickou geologii, orientují se v geologických dějinách Země. 

Výuka bude probíhat pokud možno v odborné učebně přírodopisu, dále v kmenových třídách, v počítačové 
učebně, v terénu a na školním pozemku. Budou využívány i programy v ZOO nebo jiných organizací podle aktuální 
nabídky a podle možností školy a žáků.  
Exkurze budou zaměřeny na konkrétní poznání živé a neživé přírody dle jednotlivých ročníků. K dispozici jsou 
výukové tabule, sbírky přírodnin, lupy a mikroskopy. 

Integrace předmětů • Přírodopis 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – vyhledávání informací 
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Výtvarná výchova – umění, výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – význam slov 
• Německý jazyk – význam slov 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Občanská výchova – životní prostředí a styl 
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Název předmětu Přírodopis 

• Pracovní činnosti – pracovní dovednosti a jejich praktické využití 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 
• Výchova ke zdraví – životní styl, bezpečnost práce 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Přírodopis jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 

(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování. 
• Posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 

vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. 
• Uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co 

nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy. 
• Stručné a přesné vyjadřování, rozvíjení abstraktního a logického myšlení k věcné a srozumitelné 

argumentaci.  
• Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na hodnocení činností, srozumitelně látku vysvětluje, stanovuje 

dílčí vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem, vede žáky k ověřování výsledků.  
Kompetence k řešení problémů: 
• Potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 

zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi. 

• Způsob myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými 
způsoby. 

• Rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, sebekontrolu, vytrvalost, přesnost, volba správného postupu 
a vyhodnocování správnosti výsledků. 

• Učitel se zajímá o názory žáků, klade otevřené otázky, vede k plánování úkolů a postupů, zařazuje metody, 
při kterých žáci sami docházejí k objevům, řešením a závěrům. Učitel podle potřeby žákům pomáhá, 
pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu k správnému řešení.  

Kompetence komunikativní: 
• Přesné a stručné vyjadřování, včetně symboliky. 
• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky. 

Kompetence sociální a personální: 
• Porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí. 
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Název předmětu Přírodopis 

• Srozumitelná a věcná argumentace prostřednictvím řešení problémů, práce v týmu. 
• Učitel hodnotí žáky způsobem, který je vede k jejich pokroku. 

Kompetence občanské: 
• Zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 

ostatních lidí. 
• Učitel vede žáky k hodnocení své práce i práce ostatních, k ohleduplnosti a taktu. 

Kompetence pracovní: 
• Utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně 

ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 
• Využívání poznatků a dovedností v praktických činnostech v reálném životě. 
• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, kombinují informace z různých zdrojů a využívají 

poznatky z různých předmětů. Vede žáky ke správnému využívání vybavení, techniky a pomůcek. 
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení . Používá se ústní zkoušení, písemné zkoušení a další doplňkové 

metody klasifikace např. za aktivitu dítěte v hodinách, klasifikaci laboratorních a seminárních prací. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

P-9-1-01 
P-9-1-02 
P-9-1-03 
P-9-1-04 
P-9-1-05 
P-9-1-06 
P-9-1-07 
P-9-2-01 
P-9-2-02 
P-9-2-03 
P-9-4-01 
P-9-4-02 
P-9-4-03 
P-9-4-04 
P-9-7-03 
P-9-8-01 
P-9-8-02 

• orientuje se v hlavních názorech na vznik Země 
• objasní základní stavbu zemského tělesa 
• popíše význam některých zemských sfér 

PLANETA ZEMĚ 
• planeta Země a její vznik 
• stavba zemského tělesa 
• zemské sféry 

Z – zemské sféry, stavba Země, 
Sluneční soustava 

• objasní základní podmínky pro život na Zemi a projevy 
života 

• znázorní průběh fotosyntézy a zdůvodní její význam pro 
život 

• navrhne možnosti zkoumání přírody 
• popíše stavbu mikroskopu 
• rozliší producenty, konzumenty a rozkladače podle 

způsobu výživy a uvede příklady 
• vysvětlí některé pojmy, vztahující se k potravnímu 

řetězci 

ŽIVOT NA ZEMI 
• projevy a podmínky života na Zemi 
• fotosyntéza 
• vztahy mezi organizmy 
• způsoby zkoumání přírody 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání  
ENV – Základní podmínky života 
ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
F -  optické přístroje 

• popíše stavbu buňky 
• vyjmenuje základní buněčné organely  

a objasní jejich funkci 
• uvede rozdíl mezi buňkou rostlin  

a živočichů 
• vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčnými  

a mnohobuněčnými organizmy 

ZÁKLADNÍ STRUKTURA ŽIVOTA 
• stavba buňky 
• rostlinná a živočišná buňka 
• jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
ENV – Základní podmínky života 
 
Ov – známé osobnosti 
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• uvede nejdůležitější skupiny systematického třídění 
organizmů 

• objasní význam virů a bakterií a navrhne způsoby 
ochrany před nimi 

• popíše význam sinic v ekosystému 
• zdůvodní význam zelených řas jako producentů 

v přírodě 
• nakreslí a popíše stavbu těla hub 
• popíše rozmnožování hub 
• pozná základní druhy hub a rozpozná jedlé a jedovaté 

druhy 
• objasní zásady správného houbaření 
• zdůvodní význam hub v ekosystému 
• objasní funkci dvou organizmů ve stélce lišejníků 
• zdůvodní význam lišejníků v ekosystému 
• popíše stavbu těla a život prvoků 

PŘEHLED ORGANIZMŮ 
• třídění organizmů 
• viry 
• bakterie 
• sinice 
• řasy 
• houby 
• lišejníky 
• prvoci 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
ENV – Základní podmínky života 
 
Ov – známé osobnosti 

• popíše stavbu těla zástupců jednotlivých živočišných 
kmenů 

• vymezí funkce různých orgánových soustav 
• pozná hlavní zástupce a zdůvodní jejich význam v 

ekosystému 
• rozliší pohlavní a nepohlavní rozmnožování 
• objasní pojmy: vnější a vnitřní parazit, hermafrodit, 

regenerace, dokonalá  
a nedokonalá proměna 

PŘEHLED ORGANIZMŮ 
• žahavci 
• ploštěnci 
• hlísti 
• měkkýši (plži, mlži, hlavonožci) 
• kroužkovci 
• členovci 
• pavoukovci 
• korýši 
• vzdušnicovci 
• hmyz 

ENV – Ekosystémy 
OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
MEV – Práce v realizačním týmu 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

P-9-3-01 
P-9-3-02 
P-9-3-03 
P-9-3-04 
P-9-3-05 
P-9-4-01 
P-9-4-02 
P-9-4-03 
P-9-4-04 
P-9-8-01 
P-9-8-02 

• vyjmenuje hlavní znaky strunatců  
a obratlovců 

• popíše vnější a vnitřní stavbu těla zástupců jednotlivých 
tříd a vymezí specifické znaky pro dané třídy 

• vysvětlí funkce orgánových soustav  
i jednotlivých orgánů 

• zná a rozpozná základní zástupce tříd  
• zdůvodní význam těchto zástupců v ekosystému 
• vyhledává informace z dostupných zdrojů, atlasů apod. 

ČÁST ZOOLOGICKÁ 
• základní charakteristika strunatců a 

obratlovců 
• kruhoústí 
• paryby 
• ryby (zástupci sladkovodní i mořští, ekologie 

ryb) 
• obojživelníci (ocasatí a bezocasí) 
• plazi (krokodýli, želvy, ještěři, hadi) 
• ptáci a etologie ptáků 

ENV – Ekosystémy 
OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Z – ochrana vod 
D – rybníkářství 

• znázorní průběh fotosyntézy a zdůvodní její význam pro 
život 

• rozliší základní systematické skupiny rostlin 
• určí význačné zástupce rostlin 
• vyjmenuje základní rostlinné orgány 
• orientuje se v atlasech a klíčích 
• vytvoří jednoduchý herbář 
• zdůvodní význam rostlin na Zemi 

ČÁST BOTANICKÁ 
• mechorosty 
• kapraďorosty 
• rostliny nahosemenné 
• rostliny krytosemenné 
• stavba těla (kořen, stonek, list, květ, plod) 
• rozmnožování rostlin 
• rostliny dvouděložné 
• rostliny jednoděložné 

ENV – Ekosystémy 
 
Z – ložiska uhlí 
Z – dřevozpracující průmysl 
Z – vegetační pásy 
Vv – estetika rostlin 
Pč – pěstování rostlin 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

P-9-1-06 
P-9-4-01 
P-9-4-02 
P-9-4-03 
P-9-4-04 
P-9-5-01 
P-9-5-02 
P-9-5-03 
P-9-5-04 
P-9-5-05 
P-9-7-01 
P-9-8-01 
P-9-8-02 

• popíše základní znaky savců a jejich vnější a vnitřní 
stavbu 

• rozpozná základní zástupce a zařadí je do systému 
• vysvětlí význam savců v přírodě i pro člověka 
• dokáže zpracovávat informace z dostupných 

informačních zdrojů 
• ovládá prezentaci vlastní tvorby před spolužáky 

SAVCI 
• charakteristika a vývoj savců 
• vnější stavba těla savců 
• vnitřní stavba těla savců 
• vejcorodí 
• živorodí - vačnatci 
• živorodí - placentálové (hmyzožravci, 

letouni, chudozubí, hlodavci, zajíci, šelmy, 
ploutvonožci, kytovci, chobotnatci, 
sudokopytníci, lichokopytníci, primáti) 

ENV – Ekosystémy 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
MEV – Práce v realizačním týmu 
 
Z – vegetační pásy  
a světadíly 

• charakterizuje jednotlivé biomy 
• uvede příklady savců různých biomů 
• uvede příklady chráněných živočichů u nás i ve světě 

SAVCI BIOMŮ SVĚTA 
• jednotlivé biomy světa a vyskytující se zde 

savci 

ENV – Ekosystémy 
Z – biomy, vegetační pásy 

• objasní rozdíly znaků současného člověka a lidoopa 
• popíše základní znaky lidských ras 
• vymezí pojmy rasismus a nacionalismus a objasní jejich 

nebezpečí 

ČLOVĚK 
• původ a vývoj člověka 
• lidské rasy 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
 
D – vývoj člověka 

• popíše stavbu lidského těla a jednotlivých orgánů 
• vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 
• uvede příčiny a příznaky běžných nemocí a zná 

praktické příklady prevence a léčby 
• posoudí význam hygieny pro život a zdraví 
• rozlišuje zdravý a nezdravý životní styl 
• aplikuje první pomoc 

ORGÁNOVÉ SOUSTAVY ČLOVĚKA 
• soustava kosterní  
• soustava pohybová 
• soustava cévní 
• mízní soustava 
• soustava dýchací 
• soustava trávicí 
• soustava vylučovací 
• soustava kožní 

ENV – Vliv prostředí na zdraví 
člověka 
 
Ov – životní styl 
Ov – sexuální výchova 
CH – cukry, tuky bílkoviny 
CH – složení vzduchu 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

P-9-6-01 
P-9-6-02 
P-9-6-03 
P-9-6-04 
P-9-6-05 
P-9-6-06 
P-9-7-02 
P-9-7-04 
P-9-8-01 
P-9-8-02 

• popíše stavbu lidského těla  
a jednotlivých orgánů 

• vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav 
• popíše ontogenetický vývoj 
• aplikuje první pomoc 

ORGÁNOVÉ SOUSTAVY ČLOVĚKA 
• rozmnožovací soustava 
• vznik a vývin nového jedince 
•  soustava nervová 
• soustava smyslová 
• soustava žláz s vnitřní sekrecí 

 

• vysvětlí význam genetiky pro výzkum  
a zdraví 

• uvede příklady dědičnosti 

ZÁKLADY GENETIKY 
• genetika, základní genetické pojmy 

 

• vysvětlí základní geologické pojmy GEOLOGIE – VĚDA O ZEMI 
• geologické vědy a práce geologa v terénu 

 

• určí vybrané nerosty a zařadí je do skupiny 
• popíše fyzikální a chemické vlastnosti  
• stanoví význam některých nerostů pro člověka a jejich 

využití 
• používá určovací pomůcky 

MINERÁLY 
• vznik a stavba minerálů 
• vlastnosti minerálů 
• prvky 
• sulfidy 
• halogenidy 
• oxidy 
• uhličitany 
• sírany 
• fosforečnany 
• křemičitany 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Ch – chem. vzorce a názvosloví, 
prvky, kovy, minerály 
Z – významná naleziště, těžba 
F – fyzikální veličiny 
Pč – práce s kovy 
Vv – estetika kamenů 

• vysvětlí způsoby vzniku jednotlivých druhů hornin 
• určí vybrané horniny a zařadí je do skupiny 
• stanoví význam některých hornin pro člověka a jejich 

využití 
• používá určovací pomůcky 

HORNINY 
• vlastnosti a třídění hornin 
• vyvřelé horniny (hlubinné  
• a výlevné) 
• usazené horniny 
• metamorfované horniny 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Z – významná naleziště 
Vv – estetika kamenů 
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• charakterizuje základní sféry a vysvětlí jejich význam 
pro život 

• popíše stavbu Země 

STAVBA ZEMĚ 
• zemské sféry a vnitřní stavba Země 

ENV – Základní podmínky života 

• rozliší vnitřní a vnější geologické děje 
• vysvětlí příčiny a důsledky dějů 
• uvede geologicky významné lokality 
• rozliší hlavní půdní typy 

GEOLOGICKÉ DĚJE 
• vnitřní a vnější geologické procesy 
• půda 

Z – geologicky zajímavé lokality, 
druhy půd 
F – gravitace, síla, tlak, teplo 
CH – druhy vod 

• rozlišuje jednotlivá geologická období  
• uvede znaky typické pro jednotlivé éry 
• využívá dostupných informačních zdrojů a analyzuje 

informace 
• ovládá prezentaci vlastní tvorby před spolužáky 

HISTORIE ZEMĚ 
• vznik planety Země 
• prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory 
• stavba území ČR 

D – pravěk 

• popíše využití přírodních zdrojů 
• vysvětlí negativní dopady využívání fosilních paliv na 

životní prostředí 
• objasní vlivy znečistěného ovzduší na člověka 

PŘÍRODNÍ ZDROJE 
• nerostné suroviny 
• fosilní paliva 
• obnovitelné zdroje 

ENV – Ekosystémy,  
ENV – Vztah člověka k prostředí 
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5.6.4 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 2 1 1 6 

- - - - - Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Zeměpis obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků uvedením 
do hlavních přírodních, hospodářských a sociálních podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, 
místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat 
se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy 
budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k jejich přírodnímu i 
společenskému prostředí. 
Výukou zeměpisu směřujeme k tomu, aby žák: uměl popsat, pozorovat a vysvětlit přírodní objekty, jevy a procesy 
v krajinné sféře, uměl vybírat, hodnotit geografické informace, rozlišovat a porovnávat složky přírodní a 
socioekonomické sféry, uměl číst s porozuměním jednoduchý odborný text, orientovat se na mapách i v terénu, 
hodnotit polohu, přírodní i hospodářské poměry vybraných regionů světa.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

V rámci výuky se žáci seznamují s následujícím učivem:  
1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie  
2. Přírodní obraz Země  
3. Regiony světa  
4. Společenské a hospodářské prostředí  
5. Životní prostředí  
6. Česká republika  
7. Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

V rámci učiva zeměpisu se budou žáci seznamovat s komunikačním geografickým a kartografickým jazykem, 
geografickou kartografií a topografií, Zemí jako vesmírným tělesem, krajinnou sférou, systémem přírodní sféry 
na planetární a regionální úrovni, se světadíly, oceány a makroregiony světa – Afrika, Austrálie a Oceánie, 
Antarktida, Amerika, Asie, Evropa, Tichý oceán, Atlantický oceán, Indický oceán, Severní ledový oceán, 
modelovými regiony světa, obyvatelstvem světa, globalizačními společenskými, politickými a hospodářskými 
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Název předmětu Zeměpis 

procesy, světovým hospodářstvím, regionálními společenskými, politickými a hospodářskými útvary, krajinou, 
vztahem k přírodě a společnosti, místním regionem, Českou republikou a regiony České republiky, dále budou 
prováděna cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze a ochrana člověka při ohrožení zdraví 
a života. 
Metody práce budou především zaměřeny na práci s atlasem, s uměním ho používat, znát význam jednotlivých 
map. Budou využívány pracovní listy, testy na PC určených pro zeměpis a další výukové programy a internetové 
adresy. Součástí metodiky bude i poznávání okolních regionů a dalších regionů ČR formou exkurzí či výletů.  
Žáci budou pracovat samostatně nebo formou skupin, využívat svých návštěv v okolních regionech či zemích 
formou referátů, kladením problémových otázek apod.  
Aplikovat praktické znalosti při práci v terénu, zorientovat se v mapě, naučit se pracovat s azimutem. 
Výuka bude probíhat podle možností v učebně zeměpisu, dále v učebnách, v počítačové učebně, v terénu, dle 
možností v různých místech republiky a Evropy (exkurze, školy v přírodě, projektové aktivity). 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie) 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – vyhledávání informací 
• Hudební výchova – písně evropské a světové 
• Výtvarná výchova – umění, výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – vyhledávání informací 
• Německý jazyk – vyhledávání informací 
• Informatika – vyhledávání informací, výukové programy, prezentace 
• Přírodopis – životní prostředí 
• Občanská výchova – životní styl 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 

 
Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Zeměpis jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 

průřezových témat v Charakteristice ŠVP 
Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání 

(pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování. 
• Posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo 

vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů. 
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Název předmětu Zeměpis 

• Stručné a přesné vyjadřování, rozvíjení abstraktního a logického myšlení k věcné a srozumitelné 
argumentaci.  

• Učitel žákům umožňuje, aby se podíleli na hodnocení činností, srozumitelně látku vysvětluje, stanovuje 
dílčí vzdělávací cíle v souladu se vzdělávacím programem, vede žáky k ověřování výsledků.  

Kompetence k řešení problémů: 
• Potřeba klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu 

zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní 
odpovědi. 

• Způsob myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými 
způsoby. 

• Rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, sebekontrolu, vytrvalost, přesnost, volba správného postupu 
a vyhodnocování správnosti výsledků.  

• Učitel vede žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informační zdrojů, k odpovědím 
na otevřené otázky, k práci s chybou.                                                        

Kompetence komunikativní: 
• Formulování a vyjadřování svých myšlenek, využívání tištěných informací, porozumění obrazovým 

materiálům.                                                             
• Učitel vede žáky k používání správné terminologie. 

Kompetence sociální a personální: 
• Porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí. 
• Spolupráce ve skupinách na základě vytvořených pravidel, osvojování si vzájemného 

naslouchání.                                         
• Učitel hodnotí žáky způsobem, který vede k jejich pokroku.                      

Kompetence občanské: 
• Zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví 

ostatních lidí. 
• Hodnocení své práce i práce ostatních. 
• Učitel vede žáky k ohleduplnosti a taktu.        

Kompetence pracovní: 
• Využívání poznatků a dovedností v praktických činnostech v reálném životě. 
• Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají, kombinují informace z různých zdrojů a využívají 

poznatky z různých předmětů. Vede žáky ke správnému využívání vybavení, techniky a pomůcek. 
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Název předmětu Zeměpis 

Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

Z-9-1-01 
Z-9-1-02 
Z-9-1-03 
Z-9-1-04 
Z-9-2-01 
Z-9-2-02 
Z-9-2-03 
Z-9-2-04 
Z-9-3-01 
Z-9-3-02 
Z-9-3-03 
Z-9-3-04 
Z-9-5-02 
Z-9-5-03 
Z-9-7-01 
Z-9-7-02 
Z-9-7-03 
 
 
 
 
 
 

• seznamuje se se vznikem Vesmíru, Sluncem 
• určuje rozdíly mezi Sluncem, planetami,  
• porovnává jednotlivé planety, souhvězdí 
• popisuje pohyby země ve Sluneční soustavě, porovnává 

ji s ostatními planetami 
• popíše umístění Země ve Sluneční soustavě 
• vyjádří  důsledky pohybu Země, Měsíce na život 

organismů a lidí 

NAŠE PLANETA VE VESMÍRU 
• historie dobývání kosmu 
• Měsíc 
• Slunce 
• Sluneční soustava 
• planeta Země (pohyby Země, roční období) 

 

• používá glóbus k demonstraci rozmístění pevnin, 
oceánů 

• orientuje se v zeměpisných souřadnicích 
(určuje polohu míst na zemi) 

• orientuje se v časových pásmech 

GLÓBUS A ZEMĚPISNÁ POLOHA 
• seznámení s glóbem 
• světadíly, oceány, značky, 
• vysvětlivky 
• zeměpisné souřadnice (poledníky, 

rovnoběžky) 

 

• orientuje se v mapě 
• pomocí mapy se pohybuje bezpečně krajinou 
• seznamuje se s mapovými atlasy, plány, mapy 
• přepočítává vzdálenost podle měřítek 
• orientuje se v atlase (obsah, rejstřík, jednotlivé mapy) 
• snaží se vytvářet svou mapu 

MAPY 
• měřítko mapy 
• druhy a obsah map 
• seznamuje se značkami (mapy, plán,…) 
• atlas 
• praktické využití map (+ autoatlas, turistické 

mapy, webové portály) 

TV – Sportovní kurz 
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• zařazuje jednotlivé věci do přírodní a kulturní složky 
• rozpoznává souvislost mezi jednotlivými přírodními 

složkami krajinné sféry 
• uvádí na příkladech tvary zemského povrchu 
• na mapách určuje podnebné pásy 
• objasní rozdíl mezi podnebím a počasím 
• popíše rozmístění vody na zemi a objasní problematiku 

nedostatku pitné vody a důležitost pro organismy 
• porovnává jednotlivé přírodní krajiny 
• rozeznává hlavní typy a druh půd a uvádí procesy 

znehodnocení půd 

KRAJINNÁ SFÉRA ZEMĚ 
• seznámení co je živá a neživá příroda 
 
PŘÍRODNÍ SFÉRY 
• litosféra (vznik pohoří, vnější a  
• vnitřní činitelé, tvary zemského povrchu 
• atmosféra (počasí, podnebí, podnebné pásy) 
• hydrosféra (voda na pevnině, oceány) 
• pedosféra (ekologické aspekty) 
• biosféra (charakteristika podnebných pásů, 

využití tematických map) 

OSV – Komunikace 
OSV – Kreativita 
ENV – Ekosystémy 
ENV – Vztah člověka k prostředí 
 
Využití videa - pohyby 
kontinentů 
 

• určuje polohu oceánů 
• porovnává jednotlivé oceány 

SVĚTOVÝ OCEÁN 
• Severní ledový oceán 
• Tichý oceán 

Z - hydrosféra 

• popisuje členitost a typické znaky přírodních poměrů 
světadílů a jejich regionů 

• lokalizuje hlavní hospodářské oblasti, hlavní 
a významná města 

• používá tematické a slepé mapy (doplňuje jednotlivé 
regiony Afriky) 

• zamýšlí se nad rozložením jednotlivých přírodních 
a socioekonomických kritérií 

• charakterizuje vybrané regiony podle lidských sídel 
a hospodářských aktivit 

• objasňuje vliv přírodních podmínek na rozmístění 
obyvatelstva a hospodářských aktivit 

AFRIKA 
• povrch, podnebí, vodstvo, vegetace 
• obyvatelstvo (regionální rozdíly a problémy) 
• zvláštnosti a význam kontinentu 
• politická mapa Afriky (státy významné 

pro Evropu) 
• současná Afrika (globální problémy – 

chudoba, porodnost, nemoci, …) 

D – staré civilizace, otrokářství 
 
Projekt – Regiony Afriky 

• popíše členitost a typické znaky přírodních poměrů 
světadílů 

• charakterizuje světadíl podle přírodních 
a socioekonomických ukazatelů 

• pracuje s tematickými a slepými mapami 

ANTARKTIDA, ARKTIDA 
• přírodní poměry 
• poloha 
• historie 

MKV – Etnický původ 
 

• určí polohu světadílu pomocí zeměpisných souřadnic 
• popíše členitost a typické znaky přírodních poměrů 

světadílu 
• pracuje s tematickými mapami 

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 
• historie 
• přírodní poměry (poloha, povrch, vodstvo)  
• socioekonomické poměry  

MKV – Kulturní diference 
 
D - objevy,  osidlování, 
kolonizace 
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• charakterizuje světadíl dle společenských, historických, 
politických ukazatelů 

• objasňuje vliv přírodních podmínek na rozmístění 
obyvatelstva a hospodářství 

• (obyvatelstvo, průmysl, nerostné suroviny, 
zemědělství) 

• města 
• hospodářský význam pro další kontinenty 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

Z-9-1-01 
Z-9-1-02 
Z-9-1-03 
Z-9-1-04 
Z-9-3-01 
Z-9-3-02 
Z-9-3-03 
Z-9-3-04 
Z-9-4-06 
Z-9-7-01 
Z-9-7-02 
Z-9-7-03 

• rozlišuje přírodní a společenské ukazatele 
• lokalizuje regiony na mapách, srovnává jejich 

postavení, určuje oblasti rozvoje a okrajové zóny 
• charakterizuje modelové státy dle přírodních i 

socioekonomických kritérií 
• pracuje s tematickými mapami, orientuje se 

na politické mapě světa 
• objasňuje vliv přírodních podmínek na rozmístění 

obyvatelstva a hospodářských aktivit 
 

AMERIKA 
• poloha, historie 
• přírodní poměry – povrch, podnebí, 

vegetační pásy, vodstvo, obyvatelstvo 
• Kanada, USA – hospodářská velmoc – 

význam pro světové hospodářství 
• Střední Amerika – obyvatelstvo, 

hospodářství, přehled států 
• Jižní Amerika – hospodářství, obyvatelstvo, 

přehled států 

MKV – Kulturní diference  
MKV – Etnický původ 
MKV – Multikulturalita 
 
D – zámořské objevy,  
osídlování Ameriky, 
Kolonie, rasismus,  
indiánské říše 

• uvádí na příkladech závažné důsledky společenských 
vlivů na životní prostředí 

• určuje polohu atlantského oceánů a porovnává ho 
s ostatními oceány  

ATLANTSKÝ OCEÁN 
• poloha 
• přírodní a socioekonomické charakteristiky 

ENV  – Vztah člověka a prostředí 
 
Př – životního prostředí 

• charakterizuje světadíl podle  
přírodních a socioekonomických  
ukazatelů 

• posuzuje změny ve vybraných regionech a jejich příčiny 
• chápe význam a přínos různých 

národů a kultur 
•  využívá různých informačních zdrojů 
• uvádí příklady vlivu přírodních podmínek na rozmístění 

obyvatelstva 
• objasňuje vliv přírodních podmínek na rozmístění 

obyvatelstva a hospodářských aktivit 

ASIE 
• poloha, rozloha a přírodní poměry 
• rozdělení na regiony – náboženské, 

hospodářské, politické 
• Východní Asie 
• Jihovýchodní Asie 
• Jižní Asie 
• Střední Asie 
• Jihozápadní Asie 

OSV – Komunikace 
OSV – Kooperace a kompetice 
 
Př – rostlinstvo a  
živočišstvo 
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• orientuje se v přírodních a socioekonomických 
aspektech světadílu a jednotlivých států 

• posuzuje a přiměřeně hodnotí zvláštnosti a podobnosti 
uvedených regionů a států 

• chápe význam evropské unie, popisuje výhody 
spolupráce mezi státy 

• uvádí nebezpečí přírodních katastrof na charakter 
regionů Evropy 

• objasňuje vliv přírodních podmínek na rozmístění 
obyvatelstva a hospodářských aktivit 

EVROPA 
• přírodní poměry, poloha 
• rozdělení na regiony 
• Rusko 
• Jižní Evropa 
• Západní Evropa 
• Severní Evropa 
• Východní Evropa 
• Jihovýchodní Evropa 
• Střední Evropa 
• živelní pohromy: povodně, požáry, 

atmosférické poruchy, laviny 

VEG – Jsme Evropané 
VEG – Evropa a svět nás zajímá 
VEG – objevujeme Evropu a svět 
 
Projekt – Regiony Evropy 
 
D – historie oblasti, kultura 
Př – ekologie, rostlinstvo a 
živočišstvo 
 

• orientuje se v terénu podle mapy, 
pracuje s azimutem, buzolou, čte smluvené značky, 
načrtne jednoduchou trasu pochodu. 

• uplatňuje v praxi zásady  
bezpečného pobytu ve volné přírodě 

CVIČENÍ A POZOROVÁNÍ V TERÉNU: 
• místní krajina – odhad vzdáleností, azimut, 

schematické náčrtky, pochodové osy 
 
 

Tv – sportovní kurz (6. ročník) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

Z-9-1-01 
Z-9-1-02 
Z-9-1-03 
Z-9-1-04 
Z-9-6-01 
Z-9-6-02 
Z-9-6-03 
Z-9-6-04 
Z-9-6-05 
Z-9-7-01 
Z-9-7-02 
Z-9-7-03 

• hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, 
přírodní poměry a zdroje 

• porovnává rozlohu ČR s vybranými zeměmi světa 
• s pomocí obecně zeměpisných a tematických map 

popisuje znaky přírodních poměrů 
• hodnotí lidský a hospodářský potenciál ČR v evropském 

a světovém kontextu 
• vyhledává a popisuje ukazatele rostlinné a živočišné 

výroby podle map a určuje oblasti dalšího rozvoje 
• vyjmenuje členství ČR ve světových mezinárodních 

organizacích (EU, NATO)  
• vysvětlí význam členství ČR v EU 

ČESKÁ REPUBLIKA 
• poloha, rozloha, povrch 
• podnebí, vodstvo 
• půda (ochrana přírody) 
• obyvatelstvo 
• přírodní zdroje, průmysl, odvětví 

hospodářství 
• zemědělství 
• doprava, cestovní ruch, obchod 
• postavení ČR v Evropě a ve světě 
• členství ČR v Evropské unii 

VEG – Jsme Evropané 
 
Ch – roztoky, chemické 
znečištění 
Př – geologický vývoj povrchu ČR 
 

• lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR 
• určuje hlavní a periferní oblasti z hlediska osídlení a 

hospodářství 
• aktivně pracuje s tematickými mapami hospodářských 

činností 
• uvádí základní přírodní, společenské a hospodářské 

charakteristiky krajů 

KRAJE ČR 
• členění České republiky 
• kraje: 

- Hlavní město Praha 
- Středočeský kraj 
- Jihočeský kraj 
- Plzeňský kraj 
- Karlovarský kraj 
- Ústecký kraj 
- Liberecký kraj 
- Královéhradecký kraj 
- Pardubický kraj 
- Kraj Vysočina 
- Jihomoravský kraj 
- Olomoucký kraj 
- Moravskoslezský kraj 
- Zlínský kraj 
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• lokalizuje místní oblast podle bydliště a místa školy 
• hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a 

kulturní poměry místního regionu a možnosti dalšího 
rozvoje 

• uvádí specifika a analyzuje možnosti dalšího rozvoje 
místního regionu 

• diskutuje o perspektivách místní obce 

MÍSTNÍ  REGION  
• vymezení regionu 
• přírodní a socioekonomická charakteristika 
• rozvoj regionu 

ENV – Vztah člověka a prostředí 
 
Inf – práce s internetem 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

Z-9-1-01 
Z-9-1-02 
Z-9-1-03 
Z-9-1-04 
Z-9-3-04 
Z-9-4-01 
Z-9-4-02 
Z-9-4-03 
Z-9-4-04 
Z-9-4-05 
Z-9-4-06 
Z-9-5-01 
Z-9-5-02 
Z-9-5-03 
 

• vyhodnocuje hlavní demografické ukazatele 
• orientuje se v počtu obyvatel a jejich rozmístění 

na Zemi v závislosti na přírodních podmínkách 
• aktivně využívá tematických map, tabulek a grafů 

s údaji o rozmístění, počtech a pohybu obyvatelstva, o 
sídlech a hospodářské činnosti v celosvětovém měřítku 

• vysvětluje základní principy vývoje počtu a věkového 
složení obyvatelstva v různých oblastech světa a u nás 

• dokáže objasnit hlavní příčiny a trendy migrace 
obyvatelstva ve světě 

• respektuje vzájemné odlišnosti jednotlivých skupin 
obyvatel ve světě, dokáže charakterizovat základní 
znaky  

• na konkrétních příkladech dokumentuje příčiny, 
pozitiva a negativa stěhování obyvatelstva do měst a 
rozpozná důsledky této migrace 

• popíše základní kulturní odlišnosti na lidech ve svém 
okolí 

• charakterizuje funkce lidských sídel, specifika života 
na venkově a ve městě a vzájemný vztah mezi nimi 

OBYVATELSTVO 
• rozmístění obyvatelstva na zemi 
• demografický vývoj 
• migrace 
• lidské rasy 
• národy, jazyky, světové náboženství 
• lidská sídla 

MKV – Etnický původ 
OSV – sebepoznání a sebepojetí 
 
M – statistika, výpočty, tvorba a 
čtení diagramů a grafů 
 
Náboženství – Projekt 

• orientuje se na politické mapě světa 
• vyjmenuje příklady státních hranic 
• vyjmenuje politické formy států republika, monarchie), 

vyhledá příklady  
• vyjmenuje příklady nezávislých a závislých států 
• uvede typy moci ve státě a způsob vlády, jakými je 

politická moc uplatňována 
• orientuje se v aktuálním politickém dění ve světě, 

lokalizuje politické, náboženské a národnostní konflikty 
a nebezpečí  

POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA 
• politické rozdělení světa 
• hranice států 
• státní zřízení, správní členění 
• způsob vlády 
• mezinárodní organizace 
• státy podle hospodářské úrovně 
• globální problémy lidstva 
• ohniska konfliktů ve světě 

VDO – Občan, občanská 
společnost a stát 
VEG – Objevujeme Evropu a svět 
 
D – formy vlády, demokracie,  
světová náboženství 
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• uvede příklady projevů globalizace, zná jejich klady i 
zápory 

• vysvětluje příčiny ohrožení lidstva a lokalizuje hlavní 
zdroje ohrožení 

• chápe politické a hospodářské postavení ČR v EU a 
ve světě 

• orientuje se v hlavních trendech světového 
hospodářství 

• lokalizuje nejvýznamnější hospodářské oblasti světa a 
je schopen určit hlavní příčiny jejich rozvoje 

• vyjmenuje různé typy zemědělství a objasní funkci 
zemědělství pro člověka 

• vyhledá hlavní oblasti rybolovu 
• rozlišuje země světa dle hospodářské vyspělosti  
• na mapě ukáže hlavní oblasti těžby nerostných surovin 

(zejména ropy)  
• vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví 
• uvádí na příkladech lokalizační faktory rozmístění 

výroby a spotřeby jednotlivých odvětví hospodářství 
• vyjmenuje druhy dopravy 
• zhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo 
• porovnává oblasti cestovního ruchu 
• uvádí příklady výhodné hospodářské spolupráce mezi 

zeměmi Evropy a světa 

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
• zemědělství a rybolov 
• průmysl, doprava, služby 
• cestovní ruch 
• mezinárodní obchod 

F – obnovitelné, neobnovitelné, 
energetické a surovinové zdroje 

• objasní pojem – krajina 
• uvede znaky a funkce krajiny 
• vysvětlí pojem přírodní krajina 
• uvede hlavní lidské činnosti, které se významně podílejí 

na přeměně krajiny 

KRAJINA, PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
• krajina součástí přírody 
• přírodní a kulturní krajina 
• životní prostředí lidské společnosti 

ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 

• vyjmenuje složky životního prostředí 
• uvede vliv člověka na životní prostředí 
• uvede důsledky těžby nerostných surovin 
• objasní, které faktory se podílejí na ohrožení vody a 

půdy 

ČLOVĚK V KRAJINĚ 
• lidé a životní prostředí 
• přírodní zdroje 
• půdy a životní prostředí 
• vzduch a životní prostředí 

ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
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• doloží, jak průmyslová výroba a doprava ovlivňují 
ovzduší 

• vysvětlí pojmy – imise, emise, kyselý déšť, skleníkový 
efekt 

• objasní zásady bezpečného chování  v krajině 
s ohledem na možná rizika a živelné pohromy 

• na příkladech charakterizuje zásady ochrany životního 
prostředí  

• člověk a živelné pohromy 
• ochrana životního prostředí 
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5.7 Umění a kultura 

5.7.1 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova si žáci rozvíjí především individuální hudební schopnosti a dovednosti 
při hudebních aktivitách. Propojují se činnosti pěvecké, sluchové, rytmické, intonační, instrumentální, hudebně 
pohybové a poslechové, tím je rozvíjena celková osobnost žáka. Při hudební výchově se žáci učí rozpoznávat 
estetickou hodnotu umění, ctít schopnosti a výkony ostatních, rozvíjet svou fantazii a tvůrčí schopnosti. Žáci se 
učí vnímat hudbu jako jednu ze specifických forem komunikace.  
V teoretické části je kladen hlavní důraz na výuku dějin hudby a na poznávání různých druhů žánrů, a to 
prostřednictvím poslechu a rozboru hudebních ukázek a osvojení si základů hudební teorie.  Praktická část rozvíjí 
především pěvecké dovednosti.  V pěveckém repertoáru jsou vedle písní lidových, písně folkové a písně 
z populární hudby. V neposlední řadě je pozornost věnována rozvoji samostatného uvažování o hudbě, 
schopnosti formulovat vlastní názory a diskutovat o nich.  

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Hudební výchova směřuje žáka k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu prostřednictvím vokálních, instrumentálních, 
poslechových a hudebně pohybových činností a k jejich využití jako prostředku komunikace. Cílem vokálních 
činností je práce s lidským hlasem, kdy dochází ke kultivovanému pěveckému projevu, k uplatňování správných 
pěveckých návyků.  
Smyslem instrumentálních činností je schopnost hry na různé hudební nástroje a jejich použití v jiných 
činnostech.  
Poslechová činnost umožňuje žákům aktivní vnímání hudebního díla a podporuje schopnost žáka v orientaci 
žánrových a stylových hudebních projevech a učí žáka hudbu analyzovat, případně eliminovat nežádoucí 
projevy.  
Hudebně pohybové činnosti jsou zejména pro mladší věkové kategorie velice podnětným momentem 
v poznání tanečních děl a jsou zdrojem hudebně pohybových dovedností žáků. 
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Název předmětu Hudební výchova 

Učební osnovy předmětu umožňují konkretizovat učivo i jeho náročnost na základě učitelovy znalosti úrovně 
hudebního rozvoje jednotlivých žáků a podmínek ve škole. Volba vhodných didaktických prostředků je zcela 
závislá na učitelově rozhodnutí.  
V hudební výchově jsou využívány metody a formy práce založené na činnosti jednotlivce i celého týmu, 
schopnosti prezentovat své umělecké dovednosti před kolektivem, přípravě společných projektů a návštěv 
kulturních akcí. 
Výuka probíhá ve specializované učebně hudební výchovy (zejména pro žáky 2. stupně) a ve vhodných 
kmenových třídách. Hudba je osvojována nejen při vyučování, ale i návštěvou výchovných koncertů a samostatně 
v mimoškolních hudebních aktivitách. 

Integrace předmětů • Hudební výchova 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – poslech písní, hudba minulosti a současnosti 
• Přírodověda – lidová slovesnost 
• Výtvarná výchova – výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – poslech a zpěv 
• Německý jazyk – poslech a zpěv 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – využití výpočetních technologií, poslech  
• Přírodopis – životní prostředí 
• Občanská výchova – životní styl 
• Pracovní činnosti– výroba hudebních nástrojů 
• Výchova ke zdraví – životní styl, relaxační techniky 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Hudební výchova jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz 
přehled průřezových témat v Charakteristice ŠVP 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Vyhledávat potřebné informace k danému hudebnímu tématu v odborné literatuře nebo na internetu, 

rozvíjení hudební představivosti a abstrakce, teoretických znalostí . 
• Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky a umožňuje každému žákovi zažít úspěch.  

Kompetence k řešení problémů: 
• Učit děti formulovat různé názory na hudební vyjadřovací prostředky a myšlenky a umět je obhajovat  
• Učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků a vede je k naslouchání.  

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Hudební výchova 

• Rytmizace a melodizace jednoduchých textů, improvizace v rámci nejjednodušších hudebních forem. 
• Reakce pohybem na znějící hudbu, pohybové vyjádření tempa, dynamiky, směru melodie.  
• Učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků, vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci.  

Kompetence sociální a personální: 
• Spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot 

v širších sociálních a kulturních souvislostech. 
• Kritické usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby.  
• Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a k ohledu na ostatní . 

Kompetence občanské: 
• Rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a utváření hierarchie hodnot. 
• Tolerantní přístup k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům 

a potřebám různorodých skupin, národů a národností. 
• Kritické myšlení nad obsahy hudebních děl.  
• Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.  

Kompetence pracovní: 
• Aktivně se podílet na veřejném hudebním vystoupení.  
• Využívání jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodné hře, taneční pohybové vyjádření hudební 

nálady.  
• Učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků, vede je k používání obecně známých termínů, znaků 

a symbolů a k užívání různých nástrojů a vybavení.  
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení.  Žáci jsou hodnoceni především za snahu, aktivitu, ochotu a pozornost. 

Ve vyšších ročnících za základní teoretické znalosti z oblasti hudební nauky, za aktivní přístup k vokálním a 
instrumentálním činnostem. Je možné zohlednit i případnou jednostrannou zaměřenost žáka na určitý typ 
hudebních činností. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-3-1-01 
HV-3-1-02 
HV-3-1-03 
HV-3-1-04 
HV-3-1-05 
HV-3-1-06 

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, 
artikulace a správného držení těla 

• zpěv jednoduchých písní v jednohlase 
• rozvoj hlavového tónu 
• správné dýchání 
• psychosomatické dovednosti: práce 

s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV –  Sebepoznání a 
sebepojetí 

• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
• improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

• hudební hry 
• hra na tělo 

OSV – Kreativita 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy 
nástroje 

 

• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

• pohybový doprovod znějící hudby 
• taktování 

 

• rozlišuje jednotlivé kvality tónů 
• rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

• základní vlastnosti tónů (výška, síla, délka, 
barva) 

• tempo a dynamika v hudbě 

 

• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje 

• odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, chápe roli posluchače 

• nejznámější hudební nástroje 
• hudba vokální a instrumentální 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-3-1-01 
HV-3-1-02 
HV-3-1-03 
HV-3-1-04 
HV-3-1-05 
HV-3-1-06 

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, 
artikulace a správného držení těla 

• zpěv jednoduchých písní v jednohlase 
• rozvoj hlavového tónu 
• správné dýchání 
• psychosomatické dovednosti: práce 

s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
• improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

• hudební hry 
• hra na tělo 

OSV – Kreativita 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy 
nástroje 

 

• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

• pohybový doprovod znějící hudby OSV – Kreativita 

• rozlišuje jednotlivé kvality tónů 
• rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

• základní vlastnosti tónů (výška, síla, délka, 
barva) 

• tempo a dynamika v hudbě 

 

• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje 

• odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, chápe roli posluchače 

• nejznámější hudební nástroje 
• hudba vokální a instrumentální 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-3-1-01 
HV-3-1-02 
HV-3-1-03 
HV-3-1-04 
HV-3-1-05 
HV-3-1-06 

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase 

• zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, 
artikulace a správného držení těla 

• zpěv jednoduchých písní v jednohlase 
• rozvoj hlavového tónu 
• správné dýchání 
• psychosomatické dovednosti: práce 

s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 

• rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
• improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

• hudební hry 
• hra na tělo 

OSV – Kreativita 

• využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře • hra nejjednodušších doprovodů na Orffovy 
nástroje 

 

• reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje 
metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

• pohybový doprovod znějící hudby 
• taktování 

 

• rozlišuje jednotlivé kvality tónů 
• rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby 

• základní vlastnosti tónů (výška, síla, délka, 
barva) 

• tempo a dynamika v hudbě 

 

• rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební 
nástroje 

• odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, chápe roli posluchače 

• nejznámější hudební nástroje 
• hudba vokální a instrumentální 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. 
    

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-5-1-01 
HV-5-1-02 
HV-5-1-03 
HV-5-1-04 
HV-5-1-06 

• zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 
schopnostem 

• správně a hospodárně dýchá při interpretaci písní 

• nácvik nových písní 
• správné držení těla, dýchání 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 

• podle jednoduchého hotového zápisu realizuje melodii • zpěv notového zápisu a poznávání 
jednoduchých písní 

• notová osnova 
• délka not 

 

• doprovodí zpěv hrou na rytmické hudební nástroje • rytmická cvičení 
• hra na tělo 
• hudební nástroje 
• rytmizovaná říkadla 

OSV – Kreativita 

• soustředí se na poslech skladeb 
• umí propojit vlastní pohyb s hudbou 

• poslech i nácvik písní 
• česká hymna 
• čeští skladatelé a jejich významná díla 
• hudební nástroje 
• polka, valčík 

 

• odliší tóny podle výšky, síly a barvy • rytmus 
• tempo 
• dynamika 
• harmonie 
• melodie 
• poslech  

OSV – rozvoj schopností 
poznávání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-5-1-01 
HV-5-1-02 
HV-5-1-03 
HV-5-1-04 
HV-5-1-05 
HV-5-1-06 
HV-5-1-07 

• zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně 

• při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti 
• realizuje jednoduchou melodii či píseň zapsanou 

pomocí not, dle svých dispozic 
 
 

VOKÁLNÍ ČINNOST 
• pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, 

nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený 
zpěv) 

• hlasová hygiena 
• rozšiřování hlasového rozsahu 
• hudební rytmus (realizace písní ve 2/4, 3/4, 

4/4 taktu) 
• dvojhlas (kánon) 
• intonace 
• hudební hry 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
OSV – Kreativita 

• orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby  
• podle svých individuálních schopností a dovedností 

realizuje jednoduchou skladbu 
 
 

TEORETICKÁ ČINNOST 
• notová osnova 
• houslový klíč 
• takt 
• repetice 
• názvy a délka not 
• dynamika 

 

• využívá jednoduché popřípadě složitější hudební 
nástroje 

• rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOST 
• doprovodná hra na jednoduché hudební 

nástroje z Orfeova instrumentáře, popř. 
zobcové flétny 

• malá písňová forma (dvojdílná, třídílná) 
• rondo (Pějme píseň dokola…) 

 

• s dopomocí učitele udržuje rytmus 
• rozpozná základní styly a žánry  

POSLECHOVÉ ČINNOSTI  
• rytmus 
• pohyb melodie (vzestupná, sestupná) 
• barva (nástroje) 
• dynamika 
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• styl a žánr (pochod, ukolébavka, tanec) 
• ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků 
• vytváří pohybové improvizace 

HUDEBNĚ POHYBOVÁ ČINNOST 
• taktování 
• pohybový doprovod (jednoduché tance) 
• pohybová improvizace (s využitím tanečních 

kroků 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-9-1-01 
HV-9-1-02 
HV-9-1-03 
HV-9-1-04 
HV-9-1-05 
HV-9-1-06 
HV-9-1-07 
HV-9-1-08 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• orientuje se v notovém grafickém záznamu • základní hudební pojmy: notová osnova, 
nota, tón, stupnice, tónina 

Já, písnička 

• vědomě využívá správné pěvecké návyky • folklor – lidové písně a jejich druhy OSV - Komunikace 
• orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu • vícehlas – kánon 

• lidové kapely 
• lidový dvojhlas 

 

• orientuje se v proudu znějící hudby – vnímá formální 
struktura díla 

• využívá individuálně hru na hudební nástroje 
• uplatňuje kreativitu a originalitu 

• píseň a její hudební forma 
• vánoce: vokální a instrumentální hudba 
• zpěv a hra na hudební nástroje 

OSV - Kreativita 

• orientuje se v proudu znějící hudby – vnímá formální 
strukturu díla 

• hudební výrazové prostředky: melodie, 
rytmus, tempo, harmonie 

 

• orientuje se v proudu znějící hudby – vnímá formální 
strukturu díla 

• hudební seskupení: sólo, duo  

• využívá individuální hru na hudební nástroj • hudební nástroje - skupiny  
• všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění • hudební divadlo: opera, opereta  
• všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění 
 

• česká národní opera 
• Bedřich Smetana 
• Antonín Dvořák 

OSV – Kooperace a kompetice 

• využívá hudebně-pohybové dovednosti 
• rozeznává některé žánry populární hudby 

• hudba a tanec 
• muzikál 
• střední proud, folk 

OSV – Kreativita 
MKV – Kulturní diference 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-9-1-01 
HV-9-1-02 
HV-9-1-03 
HV-9-1-04 
HV-9-1-05 
HV-9-1-06 
HV-9-1-07 
HV-9-1-08 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• vědomě využívá správné pěvecké návyky 
• orientuje se v notovém grafickém zápisu 

• folklor: lidové písně a jejich druhy 
• lidový dvojhlas 

OSV – Mezilidské vztahy 
Já, písnička  

• popisuje, zdůvodňuje a využívá zásahy hlasové hygieny • lidský hlas: hlasová hygiena 
• lidský hlas v hudbě 
• rozdělení hlasů 

 

• orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu • polyfonie, homofonie 
• kánon – zpěv písní 
• lidový dvojhlas 
• vokální polyfonie 

MKV – Lidské vztahy 

• orientuje se v proudu znějící hudby – vnímá formální 
strukturu díla 

• využívá individuálně hru na hudební nástroje 
• uplatňuje kreativitu a originalitu 

• instrumentální polyfonie (fuga) 
• vánoce: vokální a instrumentální hudba 

OSV – Kreativita 

• orientuje se v proudu znějící hudby 
• vnímá formální strukturu díla 

• hudební formy: koncert  

• orientuje se v proudu znějící hudby 
• vnímá formální strukturu díla 

• hudební formy: sonáta 
• sonátová forma 

 

• využívá individuálně hudebně-pohybové dovednosti 
• vyjadřuje pohybem znějící hudbu 

• hudba a tanec 
• lidové tance 
• společenské tance (polka, valčík) 

OSV – Kreativita 
MKV – Lidské vztahy 

• reaguje na změny znějící hudby 
 

• hudba a tanec: pantomima, balet, výrazový 
tanec 

 

• realizuje dle svých individuálních dovedností píseň, 
skladbu 

• orientuje se v proudu znějící hudby 

• státní hymna 
• hudební formy: symfonie, symfonická 

báseň 

 

• všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění 
• rámcově se orientuje ve vokálním projevu neartificiální 

hudby 
• slovně dokáže vyjádřit znějící hudbu 

• hudební divadlo:  opereta 
• muzikál 
• populární hudba 
• žánry 

MKV – Kulturní diference 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-9-1-01 
HV-9-1-02 
HV-9-1-03 
HV-9-1-04 
HV-9-1-05 
HV-9-1-07 
HV-9-1-08 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• využívá své individuální hudební schopnosti a 
dovednosti při hudebních aktivitách 

• orientuje se v notovém grafickém zápisu 
• využívá pěvecké návyky a pravidla hlasové hygieny 

• hlasová hygiena, mutace 
• lidový dvojhlas 
• intonace v dur a mol tónině 
• hudební značky, noty 
• intervaly 
• metrum, rytmus, tempo 

 

• dokáže charakterizovat znějící hudbu neartificiální a 
artificiální 

• je schopen animačními prostředky přiblížit pravěkou 
hudbu 

• artificiální a neartificiální hudba 
• původ hudby: pravěk, starověk 
• původ moderní populární hudby 

MKV – Etnický původ 
VEG – Objevujeme Evropu a svět 

• orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu • středověká hudba: chorály, rytířský zpěv 
• hudba jednohlasá, vícehlasá 
• dvojhlasý zpěv 

 

• rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých 
žánrů hudby neartificiální 

• využívá individuálně hru na hudební nástroje 
• uplatňuje kreativitu a originalitu 

• klasický jazz – dixieland 
• l. Armstrong 
• vánoce v hudbě instrumentální a vokální 

OSV – Kreativita 

• rámcově se orientuje v žánrech populární hudby • hudební renesance 
• hudba duchovní a světská 

MKV – Lidské vztahy 

• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými druhy 

• vnímá užité výrazové prostředky 

• Swing: 30. a 40. léta MKV – Multikulturalita 

• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými druhy 

• vnímá užité výrazové prostředky 

• hudební baroko 
 

MKV – lidské vztahy 
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• osvojuje si hudebně-pohybové dovednosti a na základě 
individuální pohybové vyspělosti předvede jednotlivou 
pohybovou vazbu 

 

• Rock´n´roll 
• Country 
• Western 

 

• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými druhy 

• vnímá užité výrazové prostředky 

• klasicismus: hlavní představitelé  

• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými druhy 

• vnímá užité výrazové prostředky 

• romantismus: hlavní představitelé  

• rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní 
různých žánrů hudby neartificiální 

• zařadí slyšenou hudbu do stylového období 
• porovnává ji s dalšími skladbami 

• populární hudba 60. let (beatles) 
• populární hudba 70. a 80. let (hard, rock, 

disko, punk, regge, heavy metal, rap) 

MKV – Multikulturalita 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

HV-9-1-01 
HV-9-1-02 
HV-9-1-03 
HV-9-1-04 
HV-9-1-05 
HV-9-1-06 
HV-9-1-07 
HV-9-1-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách 

• orientuje se v notovém grafickém zápisu 
• využívá správné pěvecké návyky a pravidla hlasové 

hygieny 

• správné nasazení tónu, hlasová hygiena, 
mutace 

• lidový dvojhlas 
• intonace v durové a molové tónině 
• hudební značky, noty 

 

• dokáže charakterizovat znějící hudbu neartificiální a 
artificiální 

• rozpoznává některé z tanců a na základě individuální 
pohybové zkušenosti je předvede 

• počátky hudby v Čechách 
• středověká hudba 
• počátky české populární hudby (polka, 

valčík) 

OSV – Kreativita 

• orientuje se v písních homofonního a polyfonního typu 
• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 

druhy umění 
• orientuje se v proudu znějící hudby 

• česká hudební renesance 
• (K. Harant, J. C. Vodňanský) 

hudba duchovní a světská (trojhlasý zpěv) 

 

• vnímá užité hudební výrazové prostředky • české hudební baroko 
• (A. V. Michna, P. J. Vejvanovský, J. D. 

Zelenka, B. Černohorský) 

 

• rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých 
žánrů hudby nonartificiální 

• reprodukuje dle svých individuálních hudebních 
schopností 

• uplatňuje kreativitu a originalitu 

• česká populární hudba (20. léta) 
• vánoce: instrumentální a vokální hudba 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 

• využívá individuálně hru na hudební nástroje 
 

• jazz a swing v české hudbě 
(J. Ježek, J. Voskovec, J. Werich) 

• trampská píseň 

 

• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými směry 

• zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
dovedností slyšenou hudbu do stylového období 

 

• český hudební klasicismus  
• (J. V. Stamic, J. S. Dusík, P. Vranický) 
• český hudební romantismus 

(B. Smetana, A. Dvořák, Zd. Fibich) 
20. století v české vážné hudbě (artificiální) 

VEG – Objevujeme Evropu a 
svět 
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• vyhledává a všímá si souvislostí mezi hudbou a jinými 
uměleckými směry 

• zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
dovedností slyšenou hudbu do stylového období 

• divadla malých forem 
• Semafor  

(J. Šlitr, J. Suchý) 

 

• rámcově se orientuje ve vokálním projevu písní různých 
žánrů hudby neartificiální 

• reprodukuje ji na základě svých individuálních 
schopností a dovedností 

• populární hudba 60. let  
• (big beat) 
• populární hudba 70. a 80. let  
• populární hudba 90. let 

MKV – Multikulturalita 
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5.7.2 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 2 1 2 1 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Cílem předmětu Výtvarná výchova na naší škole je přiblížit žákům výtvarné umění, aby chápali kulturu jako 
nedílnou součást života a dokázali citlivě vnímat svět kolem sebe. Žákovi je dána možnost osvojit si praktické                  
i teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, o práci s různými materiály. Tyto činnosti poté slouží 
k postupnému formování výtvarného myšlení a k rozvoji fantazie žáka. Snažíme se o spontánní estetické vnímání, 
estetický vztah ke skutečnosti a jeho hodnocení. Zaměřujeme se na tvořivost, originalitu a seberealizaci našich 
žáků. Žák by měl získat představu o historickém vývoji výtvarného umění, 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Vzdělávací obsah je rozdělen do tří tematických okruhů: rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a 
ověřování komunikačních účinků. 
Na I. stupni probíhá výuka zpravidla v kmenových třídách či v přírodě, na II. stupni probíhá výuka 
ve specializované učebně na výtvarnou výchovu či v okolí školy.  
Zpestřením tohoto předmětu jsou návštěvy výstav a galerií, výtvarné soutěže, poznávání architektonických 
památek nebo výtvarná tvorba v přírodě. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – umění 
• Hudební výchova – hudba v umění, relaxační techniky 
• Přírodověda – příroda 
• Anglický jazyk – výtvarné techniky 
• Německý jazyk – výtvarné techniky 
• Zeměpis – výtvarné techniky 
• Informatika – grafické a uživatelské programy, prezentace 
• Přírodopis - příroda 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

• Občanská výchova – výtvarné techniky 
• Pracovní činnosti– výtvarné techniky, využití v praxi 
• Matematika – geometrické tvary, výtvarné techniky 
• Výchova ke zdraví – životní styl, relaxační techniky 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz 
přehled průřezových témat v Charakteristice ŠVP. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Vedeme žáky  k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů. 
• Využíváme  kladného hodnocení, motivujeme žáky pro další výtvarnou činnost, podněcuje tvořivost 

a fantazii. 
• Volíme  hravé formy činností, nabádáme  k experimentům. 
• Umožňujeme  žákům prezentaci výsledků jejich práce formou výstav a soutěží. 
• Učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu, dodává žákům sebedůvěru, učí 

je hodnotit své práce a uvědomit si vlastní pokrok.  
Kompetence k řešení problémů: 
• Vedeme žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů, podporujeme žáky při hledání nových 

způsobů řešení problému, podněcujeme jejich samostatnost, fantazii, originalitu. 
• Vedeme žáky ke kritickému a objektivnímu hodnocení. 
• Učitel podporuje žáky v samostatnosti projevu, v překonávání nezdarů v práci. Připravuje vyučování tak, 

aby se žák učil hledat různá řešení, aktivně se zapojovat do práce , výtvarných soutěží a akcí. 
Kompetence komunikativní: 
• Seznamujeme žáky s komunikací různými formami (ústně, pomocí interaktivní tabule, výtvarnými 

prostředky). 
• Vedeme žáky k vzájemnému respektu názorů jiných. 
• Vedeme žáky k obohacování slovní zásoby a užívání odborných termínů z výtvarné oblasti. 
• Podílíme se na tvorbě přátelských vztahů ve třídách a mezi třídami. 
• Učitel vede žáky ke spolupráci, ke kultivovanému vyjadřování a používání správných slovních spojení, 

ke kolektivnímu hodnocení. 
Kompetence sociální a personální: 
• Podněcujeme spolupráci v týmu, vzájemnou pomoc. 
• Svou prací žáci ovlivňují atmosféru kolektivu. 
• Rozvíjíme porozumění, toleranci i kritičnost k projevům vlastním i ostatních lidí. 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

• Učitel vede žáky ke vzájemné spolupráci na řešení úkolů, umožňuje žákovi prožít radost z úspěchu, posiluje 
sebevědomí žáků. 

Kompetence občanské: 
• Vedeme žáky k poznávání tradic a k ochraně našeho kulturního a historického dědictví. 
• Navštěvujeme kulturní památky a výstavy. 
• Pomáháme žákům vytvořit si kladný postoj k uměleckým dílům. 
• Učitel umožňuje žákům hodnotit výsledky činností svých i ostatních, předkládat své názory a zdůvodnit je, 

podporuje u žáků radost z práce a lásku k přírodě. 
Kompetence pracovní: 
• Seznamujeme žáky s výtvarnými  technikami. 
• Využíváme k práci s objekty všech smyslů. 
• Vyhledáváme vhodné objekty k výtvarnému vyjádření či zpracování. 
• Klademe důraz na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel. 
• Učíme žáky správně používat nástroje, materiály, vybavení a pracovat podle návodu. 
• Pomáháme žákům vytvořit si pozitivní vztah k manuálním činnostem. 
• Vedeme žáky k tomu, aby se soustředili na pracovní výkon a práci dokončili. 
• Učitel systematicky zapojuje žáky do hodnocení práce své i ostatních, postupuje od jednoduchých 

činností ke složitějším, dává prostor vlastnímu vyjádření žáka a zapojení fantazijních prvků. Podněcuje 
v žácích zájem o umění a kulturu návštěvou výstav, výtvarnými akcemi a soutěžemi. 

Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení. Důraz je v první řadě kladen na snahu a zodpovědný přístup k práci. Dále 
se hodnotí dle zvoleného námětu originalita a nápaditost na jedné straně a pečlivost, preciznost a čistota 
provedení na straně druhé. Zohledňují se individuální možnosti každého žáka (zejména u talentovaných zvládání 
náročnějších úkolů). Je možné i klasifikovat z teoretických znalostí výtvarné kultury. Aby žáci mohli své úkoly plnit, 
je nezbytné, aby byli vybaveni pomůckami (které si, pokud nejsou k dispozici ve škole, musí přinést).  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-3-1-01 
VV-3-1-02 
VV-3-1-03 
 

• rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• je schopen pracovat s linií a tvary 
• pozná různé druhy tvarů 
• umí kombinovat techniky 
• uplatňuje poznatky o barvách 
• tvůrčím způsobem experimentuje s barvami  
• zvládá zvolenou techniku 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• zná několik českých ilustrátorů 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• je schopen zhodnotit výsledek své tvorby, prezentovat 

se  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 

tvary 
• tužka, pastel, pastelky, voskovky, fixy 
• kolorovaná kresba 
• kombinovaná technika 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ 
• vodové, temperové barvy 
• kombinovaná technika 
GRAFIKA 
• písmo – výtvarné hry s písmeny 
• ilustrace – ilustrátoři dětské knihy 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• umělecká výtvarná tvorba - lidové zvyky a 

tradice (Advent, Vánoce, Velikonoce, aj.) 
• výtvarné vypravování 
• příroda – rostliny, živočichové 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-3-1-01 
VV-3-1-02 
VV-3-1-03 
 

• rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• je schopen pracovat s linií a tvary 
• pozná různé druhy tvarů 
• umí kombinovat techniky 
• uplatňuje poznatky o barvách 
• tvůrčím způsobem experimentuje s barvami  
• zvládá zvolenou techniku 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• zná několik českých ilustrátorů 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• je schopen zhodnotit výsledek své tvorby, prezentovat 

se  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, 

tvary 
• tužka, pastelky, voskovky, fixy 
• kolorovaná kresba 
• kombinovaná technika 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ 
• vodové, temperové barvy 
• kombinovaná technika 
GRAFIKA 
• písmo – výtvarné hry s písmeny 
• ilustrace – ilustrátoři dětské knihy 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• umělecká výtvarná tvorba - lidové zvyky a 

tradice (Advent, Vánoce, Velikonoce, aj.) 
• výtvarné vypravování 
• příroda – rostliny, živočichové 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-3-1-01 
VV-3-1-02 
VV-3-1-03 
VV-3-1-04 
VV-3-1-05 
 

• rozpoznává prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• je schopen pracovat s linií, tvarem a objemem 
• umí kombinovat techniky 
• uplatňuje poznatky o barvách, barevné harmonii – 

rozvíjí si estetické cítění 
• tvůrčím způsobem experimentuje s barvami  
• zvládá zvolenou techniku 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• zná několik českých ilustrátorů 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• rozlišuje a pojmenuje typy vizuálně obrazných vyjádření 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• je schopen zhodnotit výsledek své tvorby, prezentovat 

se  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• tužka, pastel, pastelky, voskovky, fixy, tuš 
• kolorovaná kresba 
• kombinovaná technika 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ 
• vodové, temperové barvy 
• kombinovaná technika 
GRAFIKA 
• písmo – výtvarné hry s písmeny 
• ilustrace – ilustrátoři dětské knihy 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• umělecká výtvarná tvorba - lidové zvyky a 

tradice (Advent, Vánoce, Velikonoce, aj.) 
• výtvarné vypravování 
• inspirace literárním dílem 
• příroda – rostliny, živočichové 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• typy vizuálně obrazných vyjádření  
• smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-5-1-01 
VV-5-1-02 
VV-5-1-03 
VV-5-1-04 
VV-5-1-05 
VV-5-1-07 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• umí kombinovat techniky 
• uplatňuje poznatky o barvách, barevné harmonii – 

rozvíjí si estetické cítění 
• tvůrčím způsobem experimentuje s barvami  
• zvládá zvolenou techniku 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• jmenuje nejznámější dětské ilustrátory a poznává jejich 

díla 
• vytvoří ilustraci k textu pro děti 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• rozlišuje a pojmenuje typy vizuálně obrazných vyjádření 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 
• uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní dědictví 

národa, chápe jejich význam i hodnotu  
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření  
• tužka, pastel, pastelky, voskovky, fixy, tuš 
• kolorovaná kresba 
• kombinovaná technika 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

• vodové, temperové barvy 
• kombinovaná technika 
GRAFIKA 
• písmo – výtvarné hry s písmeny 
• ilustrace – ilustrátoři dětské knihy 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• uspořádání objektů do celků 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• umělecká výtvarná tvorba - lidové zvyky a 

tradice (Advent, Vánoce, Velikonoce, aj.) 
• výtvarné vypravování 
• inspirace literárním dílem 
• příroda – rostliny, živočichové 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• typy vizuálně obrazných vyjádření  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• poznává osobnosti umělecky tvořící v regionu 
• je schopen zhodnotit výsledek své tvorby, prezentovat 

se  

• smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-5-1-01 
VV-5-1-02 
VV-5-1-03 
VV-5-1-04 
VV-5-1-05 
VV-5-1-06 
VV-5-1-07 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• umí kombinovat techniky 
• uplatňuje poznatky o barvách, barevné harmonii – 

rozvíjí si estetické cítění 
• tvůrčím způsobem experimentuje s barvami  
• zvládá zvolenou techniku 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• jmenuje nejznámější dětské ilustrátory a poznává jejich 

díla 
• vytvoří ilustraci k textu pro děti 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• rozlišuje a pojmenuje typy vizuálně obrazných vyjádření 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 
• uvědomuje si zvyky a tradice jako kulturní dědictví 

národa, chápe jejich význam i hodnotu  
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření  
• tužka, pastel, pastelky, voskovky, fixy, tuš 
• kolorovaná kresba 
• kombinovaná technika 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

• vodové, temperové barvy 
• kombinovaná technika 
GRAFIKA 
• písmo – výtvarné hry s písmeny 
• ilustrace – ilustrátoři dětské knihy 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• uspořádání objektů do celků 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• umělecká výtvarná tvorba - lidové zvyky a 

tradice (Advent, Vánoce, Velikonoce, aj.) 
• výtvarné vypravování 
• inspirace literárním dílem 
• příroda – rostliny, živočichové 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• typy vizuálně obrazných vyjádření  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
 



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

260 
 

• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• poznává osobnosti umělecky tvořící v regionu 
• je schopen zhodnotit výsledek své tvorby, prezentovat 

se  

• smyslové účinky vizuálně obrazných 
vyjádření  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-9-1-01 
VV-9-1-02 
VV-9-1-04 
VV-9-1-07 
VV-9-1-08 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• je schopen pracovat s linií a tvary 
• uplatňuje poznatky o barvách a barevné kompozici, 

barevné harmonii - rozvíjí si estetické cítění 
• správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy 
• je schopen popsat subjektivní psychologický účinek 

barev a jejich symbolické významy 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje  
• zvládá zvolenou techniku 
• dokáže vybrat nejvhodnější obrazové prvky pro dané 

téma 
• vybere vhodný druh písma pro svůj záměr 
• zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní 

motivy na ploše, využívá dekorativních postupů  
• pozná ilustrace známých českých ilustrátorů 
• vytvoří ilustraci k textu pro děti 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• zná jednotlivé druhy výtvarného umění, významná díla 
naší i světové výtvarné kultury 

• rozlišuje a pojmenuje typy vizuálně obrazných vyjádření 
• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• kombinace materiálů a technik 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení  

plochy 
• kombinace materiálů a technik 
GRAFIKA 
• písmo – estetická a dorozumívací funkce; 

dekorativní řešení plochy písmem; výtvarné 
hry s písmeny; 

• ilustrace – čeští ilustrátoři 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• advent, Vánoce, Velikonoce 
• výtvarné vypravování, inspirace literárním 

dílem 
• subjektivní vyjádření fantastických představ  
• příroda – rostliny, živočichové 
 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• druhy výtvarného umění 
• malířství, druhy malby (figurální, portrét, 

krajinomalba, zátiší) 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
OSV – Komunikace 
VEG – Evropa a svět nás zajímá 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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• uvede nejvýznamnější pravěké archeologické památky 
na našem území a v Evropě 

• popíše kulturu států starověkého východu  
• uvědomuje si vliv řecké vzdělanosti, vědy a umění na 

další vývoj v historii 
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma 

je schopen obhájit výsledek své tvorby, prezentovat se 

• typy vizuálně obrazných vyjádření  (hračky, 
objekty, ilustrace, volná malba) 

• pravěk 
• starověk (Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-9-1-01 
VV-9-1-02 
VV-9-1-04 
VV-9-1-07 
VV-9-1-08 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• je schopen pracovat s linií a tvary 
• zvládá další možnosti jak vyřešit plochu a objem 
• uplatňuje poznatky o barvách a barevné kompozici, 

barevné harmonii - rozvíjí si estetické cítění 
• správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy 
• je schopen popsat subjektivní psychologický účinek 

barev a jejich symbolické významy 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje  
• zvládá zvolenou techniku 
• dokáže vybrat nejvhodnější obrazové prvky pro dané 

téma 
• pozná  další druh výtvarného umění  - užitou grafiku 
• vybere vhodný druh písma pro svůj záměr 
• zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní 

motivy na ploše, využívá dekorativních postupů  
• dokáže vyjmenovat české ilustrátory, dokáže si o nich 

vyhledat bližší informace 
• uplatňuje smysl pro prostorové útvary 
• využívá sluchové a hmatové podněty 
• je schopen dle své fantazie variovat a kombinovat 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• zná jednotlivé druhy výtvarného umění, významná díla 
naší i světové výtvarné kultury 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
 KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření   
• kombinace materiálů a technik 
MALBA  
• nauka o barvách, barevné řešení plochy 
• kombinace materiálů a technik 
GRAFIKA 
• užitá grafika a její zákonitosti,  plakátová 

tvorba, přebaly knih 
• písmo – estetická a dorozumívací funkce; 

dekorativní řešení plochy písmem; výtvarné 
hry s písmeny; 

• ilustrace – čeští ilustrátoři  
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
• vnímání tvarové a prostorové  skladby 

architektury 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• advent, Vánoce, Velikonoce 
• výtvarné vypravování, inspirace literárním 

dílem 
• subjektivní vyjádření fantastických představ  
• příroda – rostliny, živočichové 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• druhy výtvarného umění 
• sochařství   

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Kreativita 
OSV – Komunikace 
MEV – Tvorba mediálního 
sdělení 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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• rozlišuje a pojmenuje typy vizuálně obrazných vyjádření 
• rozezná základní prvky románského slohu a jmenuje 

jeho památky 
• pozná typické prvky gotiky a jmenuje památky na 

našem území 
• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• je schopen zvolit si samostatně námět na zadané téma  
• je schopen obhájit výsledek své tvorby, prezentovat se 

• architektura 
• typy vizuálně obrazných vyjádření  

(skulptura, plastika, animovaný film) 
• středověk – sloh románský, gotický 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-9-1-01 
VV-9-1-02 
VV-9-1-03 
VV-9-1-04 
VV-9-1-06 
VV-9-1-07 
VV-9-1-08 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• uplatňuje vyjadřovací prostředky kresby 
• dokáže vybrat nejvhodnější obrazové prvky pro dané 

téma 
• zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní 

motivy na ploše 
• správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje, 

kombinuje je 
• zná  zákonitosti užité grafiky 
• vybere vhodný druh písma pro svůj záměr 
• určí na příkladech prostorových uměleckých výtvarných 

děl charakteristické vztahy mezi prvky 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• zvládá a uplatňuje nové výtvarné techniky 
• objasní a názorně popíše renesanci a humanismus, 

vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka 
• charakterizuje základní prvky barokní kultury, jmenuje 

představitele tohoto období a památky 
• charakterizuje základní prvky uměleckých směrů 19. 

století, jmenuje představitele a památky 
• rozpozná charakteristické prvky uměleckého díla a 

architektury, utřídí je podle historické posloupnosti        

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• kombinace materiálů a technik 
MALBA 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

• kombinace materiálů a technik 
GRAFIKA 
• užitá grafika a její zákonitosti 
• písmo – styly a druhy písma     
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• vnímání tvarové a prostorové  skladby 

architektury 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• advent, Vánoce, Velikonoce 
• člověk 
• technické vynálezy 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• renesance 
• humanismus 
• baroko 
• umění 19. století 
• typy vizuálně obrazných vyjádření  (komiks, 

fotografie, elektronická média) 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Sebepoznání a 
sebepojetí 
OSV – Kreativita 
MEV – Tvorba mediálního 
sdělení 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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• rozlišuje a pojmenuje další typy vizuálně obrazných 
vyjádření 

• uvědomuje si rozdíly mezi jednotlivými digitálními 
médii 

• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• je schopen obhájit výsledek své tvorby, prezentovat se 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VV-9-1-01 
VV-9-1-02 
VV-9-1-03 
VV-9-1-04 
VV-9-1-05 
VV-9-1-06 
VV-9-1-07 
VV-9-1-08 
 

• rozlišuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• uplatňuje vyjadřovací prostředky kresby 
• dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném 

vyjádření 
• zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní 

motivy na ploše 
• správně užívá techniku malby, míchá a vrství barvy 
• dokáže vybrat nejvhodnější obrazové prvky pro dané 

téma 
• nalézá rozličné výtvarné postupy, techniky a nástroje, 

kombinuje je 
• vybere vhodný typ písma pro svůj záměr 
• chápe význam a hodnotu ex libris 
• určí na příkladech prostorových uměleckých výtvarných 

děl charakteristické vztahy mezi prvky 
• prostřednictvím tematických prací objevuje a utváří si 

vlastní názor, zaujímá daný postoj skrze kreativní 
činnost vycházející z vlastní fantazie - odliší reálnou 
zkušenost od fantazie 

• výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům 

• charakterizuje umělecké směry 20. století, dokáže uvést 
hlavní představitele, nalézá vhodnou formu pro jejich 
prezentaci 

• rozlišuje obsah vizuálně obrazného vyjádření 
uměleckých projevů současnosti a minulosti 

• dokáže vyjmenovat osobnosti umělecky tvořící 
v regionu, dokáže si o nich vyhledat bližší informace 

• vědomě vnímá a uplatňuje mimovizuální podněty při 
vlastní tvorbě 

• ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 
• UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY 
• OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
KRESBA 
• prvky vizuálně obrazného vyjádření 
• perspektiva 
• kompozice  
• kombinace materiálů a technik 
MALBA 
• prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, 

nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností 

• kombinace materiálů a technik 
GRAFIKA 
• písmo – styly a druhy písma 
• ex libris 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• vnímání tvarové a prostorové  skladby 

architektury 
TEMATICKÉ PRÁCE 
• advent, Vánoce, Velikonoce 
• člověk 
• město (fantastické město, krajina snů) 
VÝTVARNÁ KULTURA 
• umění 20. století 
• reflexe a vztahy zrakového vnímání ke 

vnímání ostatními smysly 
• smyslové účinky vizuálně obrazných 

vyjádření  

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Kreativita 
MEV – Tvorba mediálního 
sdělení 
 
Prostřednictvím výtvarných 
projektů se jednotlivé učivo 
prolíná, je též doplněno 
výtvarnou prezentací školy 
(soutěže, výstavy, apod.). 
Náměty jsou voleny adekvátně 
ročnímu období či danému 
výročí; vyplývají též z dané 
předchozí práce, která žáky 
inspiruje k dalšímu zpracování. 
Tím vznikají zajímavé výtvarné 
řady ve spolupráci s ostatními 
předměty 
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• využívá sluchové a hmatové podněty 
• najde části obrazu, které působí na jeho smysly 
• rozlišuje a pojmenuje další typy vizuálně obrazných 

vyjádření 
• vnímá umění jako kulturní bohatství své země 
• využívá podnětů z jiných oblastí umění ke svému 

výtvarnému projevu 
• vnímá výtvarná díla i mimo budovu školy, chápe je jako 

inspiraci své tvorby  
• dokáže se správně chovat během kulturní akce 
• je schopen obhájit výsledek své tvorby, prezentovat se 

• typy vizuálně obrazných vyjádření   
• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 
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5.8 Člověk a zdraví 

5.8.1 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, 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. 
Důležité pro vytváření pozitivního vztahu je výuka v prvním období, kdy si žáci vytváří kladný vztah k předmětu 
a základní pohybové dovednosti a správné pohybové návyky. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o 
předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Zaměření vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků a žáci jsou vedeni k:  
• poznávání zdraví jako nejdůležitější hodnoty  
• vyvážení stavu tělesné, duševní pohody a k vnímání radostných prožitků z pohybu  
• získávání základní orientace co je zdravé, co může zdraví prospět, co ne, co ho ohrožuje  
• využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu  
•  propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy, s volním úsilím  
• aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i 

mimo školu 
Učivo je zaměřeno na činnosti:  

1. Činnosti ovlivňující zdraví  
Zahrnují přípravu žáků před pohybovou činností, kladou důraz na správné držení těla, na zdravotně zaměřená 
cvičení a na rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu.  

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností  
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Název předmětu Tělesná výchova 

Zde se jedná o základy všech pohybových aktivit. Žáci by měli získat základní pohybové dovednosti z okruhu 
pohybových her, gymnastiky, lyžování aj.  

3. Činnosti podporující pohybové učení  
Žáci si osvojují základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely a pokyny. Měli by chápat pravidla 
osvojovaných pohybových her a činností, naučit se posuzovat a měřit vlastní výkony. 

Žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě a ročnímu období cvičí buď ve sportovní hale BIOS, na školním hřišti, 
v přírodě nebo v okolí školy. Realizace probíhá též formou rekreačních činností – bruslení a sáňkování, sportovními 
kurzy apod. Výuku lyžování a snowboardingu je možno podle podmínek zařadit již na I. stupeň, na druhém stupni se 
výuka lyžování zařazuje zpravidla pro žáky 7. ročníku (pro naplnění kapacity lze doplnit žáky vyšších ročníků). Lyžařský 
(snowboardový) kurz lze uskutečnit pouze v případě zájmu žáků a materiální podpory rodičů. 
V úvodu hodiny žáci absolvují nástup a rozcvičku. V hlavní části hodiny se věnují danému typu pohybové činnosti. 
Na závěr dochází ke zklidnění – relaxaci a zhodnocení proběhlé hodiny. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení 
a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a formy práce a také veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

Integrace předmětů • Tělesná výchova 

Mezipředmětové vztahy • Dějepis – lidové zvyky a tradice 
• Hudební výchova – rytmizace, relaxační techniky 
• Přírodověda – životní styl 
• Anglický jazyk – spojení slov s pohybem 
• Německý jazyk – spojení slov s pohybem 
• Zeměpis – mezinárodní soutěže 
• Informatika – využití výpočetních technologií 
• Přírodopis – životní styl 
• Občanská výchova – životní styl, organizace volného času 
• Pracovní činnosti – péče o tělocvičné nářadí a cvičební pomůcky 
• Matematika – slovní úlohy z praxe 
• Výchova ke zdraví – životní styl, pracovní dovednosti 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Tělesná výchova jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a 
rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Klademe důraz na pozitivní motivaci žáka. 
• Vedeme žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví. 
• Vybízíme žáky k vyhledávání informací o sportovních akcích a aktivitách.  
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Název předmětu Tělesná výchova 

• Vytváříme podmínky pro sebehodnocení žáků.  
• Vedeme žáky k osvojení si základních dovedností pro měření a porovnávání jednotlivých pohybových výkonů. 

Kompetence k řešení problémů: 
• Vedeme žáky k samostatnému řešení problémů, spojených s bezpečným chováním během sportovních aktivit.  
• Vedeme žáky k vhodné reakci při úrazu spolužáka.  
• Klademe důraz na řešení problémů souvisejících s nesportovním chováním.  
• Vedeme žáky k zodpovědnosti za své jednání.  

Kompetence komunikativní: 
• Vedeme žáky ke spolupráci při skupinových pohybových činnostech a soutěžích.  
• Vybízíme žáky k obhajování vlastního názoru a toleranci názorů druhých.  
• Zadáváme žákům úkoly vyžadující organizaci jednoduchých pohybových aktivit.  
• Vytváříme podmínky pro adekvátní komunikaci.  
• Vedeme žáky ke správné reakci na základní povely.  

Kompetence sociální a personální: 
• Vedeme žáky ke sportovnímu chování.  
• Vybízíme žáky ke spolupráci ve skupině a vytváření pravidel skupinové činnosti.  
• Vybízíme žáky k utváření příjemné atmosféry při sportovních činnostech.  
• Vedeme žáky k pochopení efektivně spolupracovat při skupinových činnostech. 
• Umožňujeme každému žákovi zažít pocit uspokojení a úspěchu.  
• Vyžadujeme respektování opačného pohlaví a odlišného pohybového nadání spolužáků.  

Kompetence občanské: 
• Vybízíme žáky k empatii. 
• Vedeme žáky k vytváření postojů odsuzujících fyzické a psychické násilí.  
• Vedeme žáky k zodpovědnosti v krizových situacích a situacích ohrožujících život a zdraví.  
• Vedeme žáky k pochopení souvislosti mezi pohybem a zdravím.  

Kompetence pracovní: 
• Vedeme žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě.  

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Žáci I. stupně se povinně v rámci výuky tělesné výchovy účastní plaveckého výcviku. 

Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV-3-1-01 
TV-3-1-02 
TV-3-1-03 
TV-3-1-04 
TV-3-1-05 
 

• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka 
• dodržuje pravidla fair play a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla, rozumí atletické 

terminologii 
• dodržuje pravidla o vhodné výstroji 
• umí napodobit základní zahřívací a protahovací cviky 
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• základní atletická pravidla a terminologie 
• běh: atletická abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký 
• hod míčkem 

OSV – rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Přespolní běh 

• zná základní pravidla jednotlivých her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• využívá svou vlastní tvořivost 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 
• fotbal 
• florbal 
• basketbal 
• vybíjená 
• přehazovaná 
• brenbal 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
 
 

• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí  
• zhodnotí svoji výkonnost 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• akrobacie: kotouly, stoje, přemet stranou 
• přeskok 
• cvičení na žebřinách, lavičkách, trampolíně 
• švihadla 
• šplh 

 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – stoje, kroky, skoky, 

obraty, cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• umí napodobit základní cviky pro rozvoj silových 
schopností 

ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV-3-1-01 
TV-3-1-02 
TV-3-1-03 
TV-3-1-04 
TV-3-1-05 
 

• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 
dopingu 

• dodržuje pravidla fair play a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla, rozumí atletické 

terminologii 
• dodržuje pravidla o vhodné výstroji 
• umí napodobit základní zahřívací a protahovací cviky 
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• základní atletická pravidla a terminologie 
• běh: atletická abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Přespolní běh 

• zná základní pravidla jednotlivých her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• využívá svou vlastní tvořivost 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 
• fotbal 
• florbal 
• basketbal 
• vybíjená 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
 
 

• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí  
• zhodnotí svoji výkonnost 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• akrobacie: kotouly, stoje 
• přeskok 
• cvičení na žebřinách, lavičkách, trampolíně 
• švihadla 
• šplh 

 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – stoje, kroky, skoky, 

obraty, cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• umí napodobit základní cviky pro rozvoj silových 
schopností 

ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV 3-1-01 
TV 3-1-02 
TV 3-1-03 
TV 3-1-04 
TV 3-1-05 
 

• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 
dopingu 

• dodržuje pravidla fair play a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla, rozumí a dokáže 

použít atletickou terminologii 
• dodržuje pravidla o vhodné výstroji 
• umí základní zahřívací a protahovací cviky 
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• základní atletická pravidla a terminologie 
• běh: atletická abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Přespolní běh 

• zná základní pravidla jednotlivých her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• využívá svou vlastní tvořivost 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 
• fotbal 
• florbal 
• basketbal 
• vybíjená 
• brenbal 
• přehazovaná, ringo 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Florbalový turnaj 
 
Turnaj ve vybíjené 
 
MC Donald´s Cup 

• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• dokáže poskytnout dopomoc cvičícímu  
• zhodnotí svoji výkonnost 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• akrobacie: kotouly, stoje, přemet stranou 
• přeskok 
• kruhy 
• šplh 

 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – stoje, kroky, skoky, 

obraty, cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV 5-1-01 
TV 5-1-03 
TV 5-1-04 
TV 5-1-05 
TV 5-1-06 
TV 5-1-07 
 

• uvědomuje si své pohybové aktivity 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka 
• dodržuje pravidla fair play a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla, rozumí a dokáže 

použít atletickou terminologii 
• dodržuje pravidla o vhodné výstroji 
• umí základní zahřívací a protahovací cviky 
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• základní atletická pravidla a terminologie 
• běh: atletická abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Přespolní běh 

• zná základní pravidla jednotlivých her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• využívá svou vlastní tvořivost 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 
• fotbal 
• florbal 
• basketbal 
• vybíjená 
• brenbal 
• přehazovaná, ringo 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Florbalový turnaj 
 
Turnaj ve vybíjené 
 
MC Donald´s Cup 

• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• dokáže poskytnout dopomoc cvičícímu  
• zhodnotí svoji výkonnost 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• akrobacie: kotouly, stoje, hvězda 
• přeskok 
• kruhy 
• šplh 

 

 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – stoje, kroky, skoky, 

obraty, cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV 5-1-01 
TV 5-1-03 
TV 5-1-04 
TV 5-1-05 
TV 5-1-06 
TV 5-1-07 
 

• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka 
• dodržuje základní atletická pravidla, rozumí a dokáže 

použít atletickou terminologii 
• dodržuje pravidla o vhodné výstroji 
• umí základní zahřívací a protahovací cviky 
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• základní atletická pravidla a terminologie 
• běh: atletická abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Přespolní běh 

• zná základní pravidla jednotlivých her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• využívá svou vlastní tvořivost 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY 
• fotbal 
• florbal 
• basketbal 
• vybíjená 
• brenbal 
• přehazovaná, ringo 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Florbalový turnaj 
 
Turnaj ve vybíjené 
 
MC Donald´s Cup 

• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• dokáže poskytnout dopomoc cvičícímu  
• zhodnotí svoji výkonnost 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• akrobacie: kotouly, stoje, hvězda 
• přeskok: skrčka, roznožka 
• kruhy 
• šplh 

 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – stoje, kroky, skoky, 

obraty, cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, KURZY, ZÁVODY 
POZNÁMKY 

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-1-03 
TV-9-1-04 
TV-9-1-05 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 
TV-9-3-02 
TV-9-3-03 
TV-9-3-04 
TV-9-3-05 
TV-9-3-07 
 

• uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• zařazuje aerobní činnosti pro zvyšování tělesné 

zdatnosti 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla a ovládá atletickou 

terminologii 
• ovládá pravidla měření atletických výkonů a zásad o 

vhodné výstroji 
• umí zahřívací a protahovací cviky  
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• terminologie, pravidla 
• běh: běžecká abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký, skok vysoký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Atletické závody 
 
Školní víceboj 

• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• fotbal 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• brenbal 
• vybíjená 
• ragby 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• zhodnotí svoji výkonnost a popíše její změny 
• zná rizika spojená se svalovými disbalancemi 
• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 

aktivitu 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• šplh na tyči, na laně 
• akrobacie: kotouly, přemety, stoje 
• přeskok: skrčka, roznožka 
• trampolína: salto 
• hrazda: výmyk, přešvih, toče 
• kruhy: vis, svis, houpání, komíhání 
• kladina: chůze, poskoky 

F – moment síly 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – kroky, skoky, obraty, 

cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 

 

• bezpečně se pohybuje v neznámém prostředí 
• zvládá jízdu na kole podle dopravních předpisů i v 

terénu 

TURISTIKA A POBYTU V PŘÍRODĚ 
• pohyb v neznámém prostředí 
• cykloturistika 
• orientační běh 

Z – práce s buzolou 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-1-03 
TV-9-1-04 
TV-9-1-05 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 
TV-9-3-02 
TV-9-3-03 
TV-9-3-04 
TV-9-3-05 
TV-9-3-07 
 

• uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• zařazuje aerobní činnosti pro zvyšování tělesné 

zdatnosti 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla a ovládá atletickou 

terminologii 
• ovládá pravidla měření atletických výkonů a zásad o 

vhodné výstroji 
• umí zahřívací a protahovací cviky  
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• terminologie, pravidla 
• běh: běžecká abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký, skok vysoký 
• hod míčkem 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Atletické závody 
 
Školní víceboj 

• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• fotbal 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• brenbal 
• vybíjená 
• ragby 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• zhodnotí svoji výkonnost a popíše její změny 
• zná rizika spojená se svalovými disbalancemi 
• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 

aktivitu 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• šplh na tyči, na laně 
• akrobacie: kotouly, přemety, stoje 
• přeskok: skrčka, roznožka 
• trampolína: salto 
• hrazda: výmyk, přešvih, toče 
• kruhy: vis, svis, houpání, komíhání 
• kladina: chůze, poskoky 

F – moment síly 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – kroky, skoky, obraty, 

cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 

 

• bezpečně se pohybuje v neznámém prostředí 
• zvládá základní lyžařské styly 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 
• pohyb v neznámém prostředí 
• lyžování 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, KURZY, ZÁVODY 
POZNÁMKY 

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-1-03 
TV-9-1-04 
TV-9-1-05 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 
TV-9-3-02 
TV-9-3-03 
TV-9-3-04 
TV-9-3-05 
TV-9-3-06 
TV-9-3-07 
 

• uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• zařazuje aerobní činnosti pro zvyšování tělesné 

zdatnosti 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla a ovládá atletickou 

terminologii 
• ovládá pravidla měření atletických výkonů a zásad o 

vhodné výstroji 
• umí zahřívací a protahovací cviky  
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• terminologie, pravidla 
• běh: běžecká abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký, skok vysoký 
• vrh koulí 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Atletické závody 
 
Školní víceboj 

• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• fotbal 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• brenbal 
• vybíjena 
• ragby 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• zhodnotí svoji výkonnost a popíše její změny 
• zná rizika spojená se svalovými disbalancemi 
• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 

aktivitu 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• šplh na tyči, na laně 
• akrobacie: kotouly, přemety, stoje 
• přeskok: skrčka, roznožka 
• trampolína: salto 
• hrazda: výmyk, přešvih, toče 
• kruhy: vis, svis, houpání, komíhání 
• kladina: chůze, poskoky 

F – moment síly 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – kroky, skoky, obraty, 

cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

TV-9-1-01 
TV-9-1-02 
TV-9-1-03 
TV-9-1-04 
TV-9-1-05 
TV-9-2-01 
TV-9-2-02 
TV-9-3-01 
TV-9-3-02 
TV-9-3-03 
TV-9-3-04 
TV-9-3-05 
TV-9-3-06 
TV-9-3-07 
 

• uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• zařazuje aerobní činnosti pro zvyšování tělesné 

zdatnosti 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• dodržuje základní atletická pravidla a ovládá atletickou 

terminologii 
• ovládá pravidla měření atletických výkonů a zásad o 

vhodné výstroji 
• umí zahřívací a protahovací cviky  
• technicky zvládá atletické disciplíny 

ATLETIKA 
• terminologie, pravidla 
• běh: běžecká abeceda, sprint, vytrvalostní 

běh, štafetový běh 
• skok daleký, skok vysoký 
• vrh koulí 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
Atletické závody 
 
Školní víceboj 

• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• fotbal 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• brenbal 
• vybíjená 
• ragby 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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• zná gymnastickou terminologii 
• dodržuje bezpečnostní pravidla při cvičení na nářadí i 

při cvičení s náčiním 
• zvládá cvičební prvky na gymnastickém nářadí 
• zhodnotí svoji výkonnost a popíše její změny 
• zná rizika spojená se svalovými disbalancemi 
• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 

aktivitu 

GYMNASTIKA 
• průpravná cvičení 
• šplh na tyči, na laně 
• akrobacie: kotouly, přemety, stoje 
• přeskok: skrčka, roznožka 
• trampolína: salto 
• hrazda: výmyk, přešvih, toče 
• kruhy: vis, svis, houpání, komíhání 
• kladina: chůze, poskoky 

F – moment síly 

• uplatní získané pohybové vzorce pro vlastní pohybovou 
aktivitu 

• uplatňuje svou vlastní pohybovou kreativitu do rytmu 
hudby 

RYTMICKÁ A KONDIČNÍ GYMNASTIKA 
• technika pohybů – kroky, skoky, obraty, 

cviky rovnováhy 
• překážková dráha 

OSV – Kreativita 

• zná základní cviky pro rozvoj silových schopností ÚPOLY 
• přetahy, přetlaky 
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5.8.2 Výchova ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden 
Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

- - - - - Povinný Povinný Povinný -  

 

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Výchova ke zdraví je vyučovací předmět, jehož integrované pojetí vytváří prostor pro široké působení na dospívající 
žáky, čímž významně přispívá k jejich osobnostnímu a sociálnímu rozvoji. Nejdůležitějšími obsahovými prvky 
předmětu jsou zdraví a rodina jako základní předpoklad utváření aktivního zdraví každého jedince a jeho sociálních 
vztahů.  

Obsahové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace 
o předmětu důležité pro jeho realizaci) 

Hlavními obsahovými složkami jsou zdraví, zdravá výživa, osobní bezpečí, prevence zneužívání návykových látek 
a sexuální výchova. Výchova ke zdraví tak umožňuje žákům lépe porozumět různým životním situacím a správně se 
rozhodovat v otázkách zdraví, partnerských vztahů, rodičovství a osobního bezpečí. Komplexní charakter předmětu 
dává možnost zabývat se jednotlivými tématy z různých pohledů a naplňovat je učivem podle vyspělosti a zájmu 
žáků.  
Učivo je realizováno především aktivními metodami výuky, např. simulačními hrami, hraním rolí, skupinovými 
projekty, diskusí apod.  
Žák je veden především k tomu, aby pochopil hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů 
spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žák se seznamuje s různými nebezpečími v běžných i mimořádných 
situacích, osvojuje si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví, a získává potřebnou 
míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Upevňuje si hygienické, stravovací a jiné zdravotní preventivní 
návyky, rozvíjí dovednosti odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních i 
mimořádných situacích. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů 
k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi.  
Dále je nutné, aby si uvědomili důležitost kvality mezilidských vztahů. Učí se respektovat přijatá pravidla soužití mezi 
vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším 
společenství. Na základě svých znalostí a zkušeností pozná manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt a uplatní 
osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.  
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

Je veden k tomu, aby uplatňoval ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientoval se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci a dívkami v daném věku. Osvojuje si také poznatky o rodinném životě a 
rodičovství, aby jeho vstup do dospělosti byl provázen odpovědným přístupem k založení vlastní rodiny. 
Výuka probíhá ve třídách i v přírodě s různými formami práce a dostupnými pomůckami. Důraz je kladen na aktivitu 
jedince i kolektivu. 
Vyučujícím je třídní učitel, protože zároveň tuto hodinu využívá ke svému výchovnému působení, tedy jako tzv. 
třídnickou hodinu. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Přírodověda – životní prostředí 
• Výtvarná výchova – výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – význam slov 
• Německý jazyk – význam slov 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, prezentace 
• Přírodopis – životní prostředí, ochrana přírody 
• Občanská výchova – pracovní dovednosti, uplatnění v praxi 
• Matematika – slovní úlohy v praxi, organizace času 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz přehled 
průřezových témat v Charakteristice ŠVP. 

Výchovné a vzdělávací strategie: 
společné postupy uplatňované na úrovni 
předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a 
rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Výchova ke zdraví směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedeme žáky:  
1. k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty,  
2. k pochopenízdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní isociální pohody a k vnímání radostných prožitků 

z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů  
3. k poznávání toho, co je zdravé a co může zdraví prospět a toho, co zdraví ohrožuje a poškozuje,  
4. k uvědomění si základních problémů a potřeb v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, rodičovství a osobního 

bezpečí,  
5.  k osvojení si odpovědného chování a rozhodování v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými 

vztahy a rodičovstvím, přijímání odpovědnosti zabezpečí své i druhých. 
Kompetence k učení: 
• Aktivní vyhledávání, třídění a propojování informací. 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

Kompetence k řešení problémů: 
• Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí 

o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností.  

• Vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému.  

• Samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení.  
• Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

a výsledky svých činů zhodnotí.  
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.  
• Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi.  
Kompetence sociální a personální: 
• Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 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.  

Kompetence občanské: 
• Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a 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.  

• Rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 
Kompetence pracovní: 
• Přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského 

významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.  
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

• Dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky.  
• Využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 

přípravy na budoucnost.  
Způsob hodnocení žáků Průběžná klasifikace a slovní hodnocení. Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VZ-9-1-01 
VZ-9-1-02 
VZ-9-1-03 
VZ-9-1-04 
VZ-9-1-05 
VZ-9-1-06 
VZ-9-1-07 
VZ-9-1-08 
VZ-9-1-09 
VZ-9-1-10 
VZ-9-1-11 
VZ-9-1-12 
VZ-9-1-13 
VZ-9-1-14 
VZ-9-1-15 
VZ-9-1-16 

• sestaví a dodržuje přijatá pravidla třídy 
• zná školní řád, desatero, práva a povinnosti žáka 
• uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu  
• brání se proti manipulaci a agresi 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 
• vztahy ve dvojici 
• vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity: škola, třída, rodina (práva a 
povinnosti) 

• šikana 
• komunikace s neznámými lidmi 

OSV – Mezilidské vztahy 
OSV – Komunikace 
MKV – Lidské vztahy 
 
 

• uvede kladné a záporné faktory ovlivňující zdraví 
• v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 
• osvojuje si základy první pomoci 
• vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 
• výživa a zdraví 
• vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 
• tělesná a duševní hygiena, denní režim 
• základy první pomoci 

OSV – Psychohygiena 

• osvojuje si odpovědné chování v situacích ohrožení 
zdraví  

• vysvětlí pojem „rizikové chování“ 
• seznamuje se a osvojuje si pravidla dopravní 

bezpečnosti 
• projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 

silniční a železniční dopravy, 
• zná důležitá telefonní čísla, rozpozná varovný signál 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 
• stres a jeho vztah ke zdraví 
• bezpečné chování a komunikace 
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví 
• nebezpečí internetu 
• netolismus 
• ochrana člověka za mimořádných událostí 

OSV –  Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika  

• projevuje odpovědný vztah k sobě samému 
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VZ-9-1-01 
VZ-9-1-02 
VZ-9-1-03 
VZ-9-1-04 
VZ-9-1-05 
VZ-9-1-06 
VZ-9-1-07 
VZ-9-1-08 
VZ-9-1-09 
VZ-9-1-10 
VZ-9-1-11 
VZ-9-1-12 
VZ-9-1-13 
VZ-9-1-14 
VZ-9-1-15 
VZ-9-1-16 

• sestaví a dodržuje přijatá pravidla třídy 
• zná školní řád, desatero, práva a povinnosti žáka 
• uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu  
• brání se proti manipulaci a agresi 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 
• vztahy ve dvojici 
• vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity: škola, třída, rodina (práva a 
povinnosti) 

• šikana 

OSV – Mezilidské vztahy 
OSV – Komunikace 

• vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím 

• respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje 

• kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 
• dětství, puberta, dospívání (tělesné, duševní 

a společenské změny) 

OSV –  Sebepoznání a sebepojetí 
 

• uvede kladné a záporné faktory ovlivňující zdraví 
• v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 
• osvojuje si základy první pomoci 
• vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 
 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 
• výživa a zdraví 
• vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 
• tělesná a duševní hygiena, denní režim 
• ochrana před přenosnými a nepřenosnými 

chorobami a úrazy 
• základy první pomoci 

OSV – Psychohygiena 

• osvojuje si odpovědné chování v situacích ohrožení 
zdraví  

• vysvětlí pojem „rizikové chování“ 
• uvede zdravotní a psychosociální rizika spojená se 

zneužíváním návykových látek 
• projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 

silniční a železniční dopravy, 
• zná důležitá telefonní čísla, rozpozná varovný signál 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 
• stres a jeho vztah ke zdraví 
• autodestruktivní závislosti (alkohol, kouření, 

drogy,…) 
• sebepoškozování 
• manipulativní reklama a informace 
• nebezpečí internetu 
• netolismus 
• ochrana člověka za mimořádných událostí 

OSV –  Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

• projevuje odpovědný vztah k sobě samému 
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

VZ-9-1-01 
VZ-9-1-02 
VZ-9-1-03 
VZ-9-1-04 
VZ-9-1-05 
VZ-9-1-06 
VZ-9-1-07 
VZ-9-1-08 
VZ-9-1-09 
VZ-9-1-10 
VZ-9-1-11 
VZ-9-1-12 
VZ-9-1-13 
VZ-9-1-14 
VZ-9-1-15 
VZ-9-1-16 

• sestaví a dodržuje přijatá pravidla třídy 
• zná školní řád, desatero, práva a povinnosti žáka 
• uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu  
• brání se proti manipulaci a agresi 
• pozná manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 

VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ 
• vztahy ve dvojici 
• vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity: škola, třída, rodina (práva a 
povinnosti) 

• šikana 
• krádeže a vandalismus 
• homofobie 
• extrémistická chování (rasismus, xenofobie) 

OSV – Mezilidské vztahy 
OSV – Komunikace 
MKV – Lidské vztahy 
 

• uvede kladné a záporné faktory ovlivňující zdraví 
• v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací 

návyky 
• osvojuje si základy první pomoci 
• vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských 

potřeb a hodnotou zdraví 

ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ 
• výživa a zdraví 
• vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví 
• tělesná a duševní hygiena, denní režim 
• základy první pomoci 

OSV – Psychohygiena 

• osvojuje si odpovědné chování v situacích ohrožení 
zdraví  

• vysvětlí pojem „rizikové chování“ 
• uplatní osvojené sociální dovednosti a modely chování 

při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i 
mimo ni 

• projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy, 

• zná důležitá telefonní čísla, rozpozná varovný signál 

RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 
• stres a jeho vztah ke zdraví 
• skryté formy násilí a zneužívání (šikana, 

krádeže, sexuální zneužívání) 
• hazardní zdraví 
• nebezpečí internetu 
• netolismus 
• ochrana člověka za mimořádných událostí 

OSV –  Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

• projevuje odpovědný vztah k sobě samému 
• přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ 
• psychohygiena 
• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace 
• subkultury a nová náboženská hnutí 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
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5.9 Člověk a svět práce 

5.9.1 Pracovní činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

 

Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé 
základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založen 
na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého 
kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. Postihuje široké 
spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých 
oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předm 
ětu důležité pro jeho realizaci) 

Na I. stupni je vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Pracovní činnosti rozdělen na čtyři tematické okruhy:  
1. Práce s drobným materiálem – zahrnuje vytváření drobných předmětů z tradičních i netradičních materiálů 

a poznávání vlastností jednotlivých materiálů;  
2. Konstrukční činnosti – tento okruh v sobě zahrnuje práce montážní a demontážní ve spojitosti s různými 

stavebnicemi. Jde i o nácvik práce s modelem či předlohou;  
3. Pěstitelské práce – zahrnují pozorování přírody ve spojitosti s péčí o nenáročné rostliny a poznání základních 

podmínek pro pěstování rostlin;  
4. Příprava pokrmů – obsahem tohoto okruhu je získání znalostí a dovedností pro správné stolování a příprava 

tabule pro jednoduché stolování.  
Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 
Výuka probíhá v kmenových třídách, na zahradě či ve školní kuchyňce.  
Na 2. stupni je předmět rozdělen na  tematické okruhy: 

1. Práce s technickými materiály  
2. Pěstitelské práce 
3. Provoz a údržba domácnosti  
4. Příprava pokrmů 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

5. Svět práce 
6. Design a konstruování 

Výuka vyučovacího předmětu probíhá ve stejném časovém rozsahu pro chlapce i dívky. Vyučovací předmět má 
ve všech ročnících jednotný název Pracovní činnosti, ale liší se tematickými okruhy.  
Obsahové a časové rozvržení v jednotlivých ročnících je následující:  
• v 6. ročníku je vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály x  

Pěstitelské práce 
• v 7. ročníku je  vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Pěstitelské práce x  Příprava pokrmů 
• v 8. ročníku je  vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály, 

Design a konstruování, Svět práce x Provoz a údržba domácnosti, Svět práce 
• v 9. ročníku je  vyučováno v předmětu Praktické činnosti 1 hodinu týdně Práce s technickými materiály, 

Design a konstruování, Svět práce x Provoz a údržba domácnosti, Svět práce 
Předmětu je vyučováno z převážné části v odborných učebnách školy (odborná učebna výpočetní techniky, školní 
dílny, školní kuchyňka), na školním pozemku, v nejbližším okolí školy. 
Předmět je doporučeno na 2.stupni realizovat v dvouhodinách jedenkrát za dva týdny, zejména pokud je třeba 
pracovat ve školní dílně, školní kuchyni nebo na školním pozemku. 

Integrace předmětů • Pracovní činnosti 

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk – čtení, psaní 
• Dějepis – stroje, nástroje, nářadí a pomůcky minulosti a současnosti 
• Hudební výchova – lidová slovesnost 
• Přírodověda – životní prostředí 
• Výtvarná výchova – výtvarné techniky 
• Anglický jazyk – význam slov 
• Německý jazyk – význam slov 
• Zeměpis – orientace v mapě 
• Informatika – vyhledávání informací, výpočetní technologie, prezentace 
• Přírodopis – životní prostředí, ochrana přírody 
• Občanská výchova – pracovní dovednosti, uplatnění v praxi 
• Matematika – slovní úlohy v praxi, geometrické tvary v rovině a v prostoru 
• Výchova ke zdraví – životní styl, pracovní dovednosti 

Poznámky k předmětu • Ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti jsou realizovány tematické okruhy průřezových témat (viz 
přehled průřezových témat v Charakteristice ŠVP. 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí 
klíčové kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
• Plánuje, organizuje a řídí vlastní pracovní činnost.  
• Aktivně využívá nabyté poznatky a dovednosti při plánování své budoucí vzdělávací dráhy.  
• Nově získané dovednosti propojuje s již získanými.  
• Učitel vede žáky k práci ústními nebo písemnými pokyny (návody).  

Kompetence k řešení problémů: 
•  Žák řeší problémy samostatně, popř. ve skupině.  
• Hodnotí výsledky své práce.  
• Učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech, umožňuje volbu různých postupů.  

Kompetence komunikativní: 
• Žák je schopen naslouchat druhým, porozumí jim, vhodně na ně reaguje a spolupracuje.  
• Učitel vede žáky k věcné přesnosti a jazykové správnosti jak v písemném, tak v ústním vyjadřování. 

Kompetence sociální a personální: 
• Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, posiluje svou sebedůvěru a samostatnost.  
• Účinně spolupracuje ve skupině, přijímá nové role a pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.  
• Spolupracuje s druhými při řešení daného úkolu.  

Kompetence občanské: 
• Učitel vede žáky k ochraně zdraví svého i druhých.  
• Umožňuje žákům, aby si navzájem sdělovali své pocity a názory.  

Kompetence pracovní: 
• Učitel vede žáky ke správným způsobům užití nářadí, měřidel, techniky a dalších pomůcek.  
• Učitel sleduje úspěšnost žáků a oceňuje jejich pokrok, vede žáky k bezpečnému chování v dílně.  
• Žák promýšlí možnosti seberealizace v rámci zadaného úkolu.  

Způsob hodnocení žáků Při hodnocení žáků je třeba brát v úvahu zejména jejich vztah k práci, dodržování zásad bezpečné práce 
a stanovených pracovních postupů, píli, vytrvalost, samostatnost, kvalitu práce. K získání podkladů pro hodnocení 
je třeba dle možností využívat cvičné výrobky a jiné konkrétní výsledky práce. Písemné a ústní zkoušení využívat 
pouze tam, kde není jiná možnost ověřit míru zvládnutí očekávaných výstupů. 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-3-1-01 
ČSP-3-1-02 
ČSP-3-2-01 
ČSP-3-3-01 
ČSP-3-4-01 
ČSP-3-4-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rozpozná různé druhy materiálů a určí jejich využití 
• vytváří předměty podle návodu nebo předlohy 
• pracuje s papírem 
• kombinuje techniky pro tvorbu výrobků 
• vnímá a vytváří prostorové útvary 
• osvojí si základy modelování 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• vlastnosti materiálů a jejich využití 
• výroba jednoduchých předmětů podle 

slovního návodu a podle předlohy 
• hry a práce s papírem 
• práce s přírodninami 
• kombinovaná technika 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
• modelování 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Kreativita 
 

• sestavuje a demontuje modely 
• pracuje podle návodu, předlohy nebo náčrtku 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
• jednoduchá montáž a demontáž 

 

• pozoruje a vyhodnocuje děje v přírodě 
• zajistí základní životní podmínky pro růst rostlin  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• pozorování 
• základní životní podmínky rostlin 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
 

• připraví tabuli pro jednoduché stolování 
• dodržuje pravidla stolování 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• pravidla prostírání 
• základní pravidla stolování 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

296 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-3-1-01 
ČSP-3-1-02 
ČSP-3-2-01 
ČSP-3-3-01 
ČSP-3-3-02 
ČSP-3-4-01 
ČSP-3-4-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rozpozná různé druhy materiálů a určí jejich využití 
• vytváří předměty podle návodu nebo předlohy 
• pracuje s papírem 
• kombinuje techniky pro tvorbu výrobků 
• vnímá a vytváří prostorové útvary 
• osvojí si základy modelování 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
PLASTICKÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 
• vlastnosti materiálů a jejich využití 
• výroba jednoduchých předmětů podle 

slovního návodu a podle předlohy 
• hry a práce s papírem 
• práce s přírodninami 
• kombinovaná technika 
• rozvíjení smyslu pro prostorové útvary 
• modelování 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Kreativita 
 

• sestavuje a demontuje modely 
• pracuje podle návodu, předlohy nebo náčrtku 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
• jednoduchá montáž a demontáž 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 

• pozoruje a vyhodnocuje děje v přírodě 
• zajistí základní životní podmínky pro růst rostlin  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• pozorování 
• základní životní podmínky rostlin 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
 

• připraví tabuli pro jednoduché stolování 
• dodržuje pravidla stolování 
• připraví jednoduchý pokrm 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• pravidla prostírání 
• základní pravidla stolování 
• příprava jednoduchého pokrmu 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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  VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 3. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-3-1-01 
ČSP-3-1-02 
ČSP-3-2-01 
ČSP-3-3-01 
ČSP-3-3-02  
ČSP-3-4-01 
ČSP-3-4-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• rozpozná různé druhy materiálů a určí jejich využití 
• vytváří předměty podle návodu nebo předlohy 
• pracuje s papírem 
• kombinuje techniky pro tvorbu výrobků 
• vnímá a vytváří prostorové útvary 
• osvojí si základy modelování 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
• vlastnosti materiálů a jejich využití 
• výroba jednoduchých předmětů podle 

slovního návodu a podle předlohy 
• práce s papírem 
• modelování 

OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
OSV – Kreativita 
 

• sestavuje a demontuje modely 
• pracuje podle návodu, předlohy nebo náčrtku 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
• jednoduchá montáž a demontáž 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 

• pozoruje a vyhodnocuje děje v přírodě 
• zajistí základní životní podmínky pro růst rostlin  

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• pozorování 
• základní životní podmínky rostlin 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
 

• připraví tabuli pro jednoduché stolování 
• dodržuje pravidla stolování 
• připraví jednoduchý pokrm 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• pravidla prostírání 
• základní pravidla stolování 
• připraví jednoduchý pokrm 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 4. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-5-1-01 
ČSP-5-1-02 
ČSP-5-1-03 
ČSP-5-1-04 
ČSP-5-2-01 
ČSP-5-2-02 
ČSP-5-2-03 
ČSP-5-3-01 
ČSP-5-3-02 
ČSP-5-3-03 
ČSP-5-3-04 
ČSP-5-4-01 
ČSP-5-4-02 
ČSP-5-4-03 
ČSP-5-4-04 

• vytváří výrobky z daného materiálu 
• využívá při tvořivých činnostech prvky lidových tradic 
• dodržuje jednoduché pracovní postupy 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
• práce s přírodním materiálem 
• lidové zvyky, tradice, řemesla (práce s 

papírem, přírodním materiálem) 
• práce s textilem 
• práce s hlínou nebo modelínou 

OSV – Kreativita 
 
vánoční přání 
 

• provádí jednoduchou montáž a demontáž 
• pracuje podle předlohy, slovního návodu, 

jednoduchého náčrtku nebo podle fantazie 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
• práce montážní a demontážní (jednoduché 

modely ze stavebnic, dřeva, krabiček) 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
 

• ošetřuje a pečuje o pokojové rostliny 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
• provádí samostatně jednoduché pěstitelské činnosti 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• základní podmínky pro pěstování rostlin 
• pěstování pokojových rostlin 
• pěstování zeleniny ze semen, alergie 

ENV – Vztah člověka k prostředí 

• připraví samostatně jednoduchý pokrm 
• orientuje se v základním vybavení kuchyně 
• dodržuje pravidla správného stolování a chování 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• úprava pokrmů za studena 
• základní vybavení kuchyně 
• pravidla správného stolování 

OSV – Hodnoty, postoje, 
praktická etika  
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-5-1-01 
ČSP-5-1-02 
ČSP-5-1-03 
ČSP-5-1-04 
ČSP-5-2-01 
ČSP-5-2-02 
ČSP-5-2-03 
ČSP-5-3-01 
ČSP-5-3-02 
ČSP-5-3-03 
ČSP-5-3-04 
ČSP-5-4-01 
ČSP-5-4-02 
ČSP-5-4-03 
ČSP-5-4-04 
 
 

• vytváří výrobky z daného materiálu 
• používá nástroje podle jejich určení 
• vymyslí pracovní postup 
• využívá prvky lidových tradic 
• dodržuje pracovní postupy 

 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM 
• práce s papírem a kartonem 
• práce s přírodninami 
• práce s textilem 
• práce s hlínou 
• práce se dřevem 
• pracovní pomůcky a nástroje, funkce a 

využití 
• jednoduché pracovní postupy 
• organizace práce 
• lidové zvyky a tradice 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 

• pracuje podle předlohy, návodu nebo náčrtku 
• montuje a demontuje jednoduché modely 
 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI 
• stavebnice a sestavování modulů 
• práce s návodem, předlohou a jednoduchým 

náčrtem 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
 

• ošetřuje a pečuje o pokojové rostliny 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce 
• provádí samostatně jednoduché pěstitelské činnosti 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• základní podmínky pro pěstování rostlin, 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 
• pěstování rostlin ze semen, na zahradě 
• pěstování pokojových rostlin 
• rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 

ENV – Vztah člověka k prostředí 
 

• připraví jednoduchý pokrm 
• využívá základní vybavení kuchyně 
• dodržuje pravidla správného stolování a chování  

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• základní vybavení kuchyně 
• výběr, nákup a skladování potravin 
• jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 
• technika v kuchyni 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-3-01 
ČSP-9-3-02 
ČSP-9-3-03 
ČSP-9-3-04 
ČSP-9-3-05 

• poskytne první pomoc při úrazu na školním pozemku 
• používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu 
• dodržuje bezpečnost práce, technologickou kázeň, 

zásady hygieny 
• volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin 
• orientuje se ve vztahu rostlin a zdraví člověka 
• využívá květiny pro výzdobu 
• pěstuje květiny pro výzdobu 

 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• první pomoc při úrazu na školním pozemku 
• bezpečnost a hygiena práce  
• podzimní úklid okolí školy – hrabání listí 
• základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, ochrana půdy 
• výživa a ochrana rostlin 
• zelenina – podmínky a zásady pěstování; 

osivo, sadba pěstování vybraných druhů 
zeleniny, sklizeň výpěstků význam zeleniny 
pro zdraví člověka 

• okrasné rostliny – zásady ošetřování 
pokojových květin, pěstování vybraných 
květin, květiny v interiéru a v exteriéru, 
jednoduchá vazba a úprava květin; pěstování 
okrasných druhů dřevin 

ENV – lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
 
Př - rostliny 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-1-01  
ČSP-9-1-02 
ČSP-9-1-03 
ČSP-9-1-04 
ČSP-9-1-05 

• orientuje se v jednoduchých technických výkresech 
• zhotoví výrobek podle náčrtu, plánu, předlohy 
• rozezná různé druhy dřevěných materiálů 
• provede zadané praktické činnosti s danými materiály 
• při práci používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje 
• řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálu, nářadí a nástrojů 
• správně vykoná zadané úkoly ve stanoveném rozsahu a 

termínu 
• udržuje pořádek na pracovním místě 
• dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 

prostředí 
• dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

hygienická pravidla a předpisy 
• dodržuje technologickou kázeň 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
• organizace práce, jednoduché pracovní 

postupy, technologická kázeň 
• grafická komunikace – technické náčrty a 

výkresy, technické informace 
• pravoúhlé promítání, kótování – při práci se 

dřevem na úrovni zhotovovaných výrobků 
• pracovní pomůcky, nářadí, údržba pro ruční 

opracování materiálů 
• vlastnosti materiálů, užití v praxi, význam 

pro rozvoj techniky 
• práce se dřevem: měření a orýsování, 

spojování materiálů, povrchová úprava, 
rozebíratelné a nerozebíratelné spoje dřeva 

• hygiena, bezpečnostní předpisy, první 
pomoc při úrazu, bezpečnost a  

• ochrana zdraví při práci 

OSV – Kooperace a kompetice 
 
M – geometrie 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-3-01  
ČSP-9-3-02 
ČSP-9-3-03 
ČSP-9-3-04 
ČSP-9-3-05 

• dodržuje bezpečnost práce, používá vhodné pracovní 
pomůcky a provádí jejich údržbu 

• poskytne první pomoc při úrazu na školním pozemku, 
včetně úrazu způsobeného zvířaty 

• dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
• orientuje se v problematice vztahu ovocných rostlin 

a zdraví člověka 
• uplatňuje základní znalosti o léčivých rostlinách 
• rozpozná škodlivost v oblasti návykových látek a 

nebezpečí drogy na zdraví člověka 
• prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 

bezpečného kontaktu se zvířaty 
• pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 
• volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin 
 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE 
• bezpečnost a hygiena práce 
• první pomoc při úrazu na školním pozemku, 

včetně úrazu způsobeného zvířaty 
• sklizeň zeleniny a ovoce; způsoby uskladnění 

a zpracování ovoce 
• zpracování půdy na školním pozemku, rytí, 

hrabání listí, zakládání kompostu 
• ovocné rostliny – druhy ovocných rostlin, 

způsob pěstování 
• ovocné rostliny a zdraví člověka 
• léčivé rostliny, koření – léčivé účinky rostlin; 

rostliny a zdraví člověka; 
• alergie;  rostliny jedovaté 
• rostliny jako drogy a jejich zneužívání 
• chovatelství – chov zvířat v domácnosti, 

podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu; 

• pěstování okrasných rostlin 

ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, KURZY, ZÁVODY 
POZNÁMKY 

ČSP-9-4-01  
ČSP-9-4-02 
ČSP-9-4-03 
ČSP-9-4-04 
ČSP-9-8-01 
 

• seznamuje se se základními pojmy   
• z oblasti kultury bydlení 
• ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 

činnostech v domácnosti 
• uvědomuje si vztah mezi člověkem a přírodou při 

třídění a likvidaci odpadu 
• je veden k uvědomování si podmínek života a možností 

jejich ohrožování 
• správně zachází s elektrotechnickými přístroji 

v domácnosti, dodržuje bezpečnostní předpisy, dokáže 
poskytnout první pomoc při drobných úrazech, včetně 
úrazu elektrickým proudem 

• dokáže provádět drobnou opravu oděvů 
• seznamuje se prakticky s různými textilními technikami 

 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 
• kultura bydlení – domov, bydlení, zařizování 

bytu, provoz v bytě 
• provoz domácnosti – organizace práce, 

údržba a úklid, čistící prostředky a jejich 
dopad na životní prostředí, odpad a jeho 
ekologická likvidace, hygiena, bezpečnost v 
domácnosti 

• elektrotechnika v domácnosti – ovládání a 
užití, bezpečnost, první pomoc při úrazu 

• kultura odívání – historie a vývoj odívání, 
vkus a móda, udržování a ošetřování oděvů 

• ruční práce – ruční šití, strojové šití, opravy 
oděvů, háčkování, pletení, vyšívání - základy 
technik s textilem a přízí 

ENV – Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí 
ENV – Vztah člověka k prostředí  

 • orientuje se v pracovních činnostech  
• vybraných profesí 
• získá základní informace pro volbu povolání 
• dokáže využít profesní informace pro výběr vhodného 

zaměstnání 
• dokáže prezentovat svoji osobu při vstupu na trh práce 

SVĚT PRÁCE 
• trh práce 
• volba profesní orientace 
• možnosti vzdělávání 
• zaměstnání, úřad práce  
• podnikání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-2-01  
ČSP-9-2-02 
ČSP-9-2-03 
ČSP-9-2-04 
ČSP-9-8-01 
 
 

• uživatelsky pracuje s technickou dokumentací, připraví 
si vlastní jednoduchý náčrt 

• změří a orýsuje materiál 
• řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálu, pracovních nástrojů, nářadí 
• provádí jednoduché práce s technickými materiály 

(dřevo, kov, plasty) 
• organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
• zhotoví výrobek podle návodu, náčrtu, plánu, předlohy 
• uvede vlastnosti materiálů – dřevo, kov, plasty 
• při práci užívá vhodné nástroje, nářadí a vhodné osobní 

ochranné prostředky 
• vyřeší zadaný úkol ve stanoveném rozsahu a termínu 
• správně zachází s pomůckami, udržuje pořádek na 

pracovišti 
• dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 

prostředí, hygieny při práci, poskytne první pomoc při 
úrazu 

 

PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 
• grafická komunikace – technické náčrty a 

výkresy, technické informace 
• měření a orýsování výrobků podle 

technických výkresů 
• práce podle technických výkresů s materiály 

dřevo, kov, plasty 
• pracovní pomůcky, nářadí pro ruční 

opracování materiálů (dřevo, kov, plasty)  
• práce se dřevem: řezání, vrtání, spojování, 

lepení, povrchová úprava 
• práce s kovy: řezání, pilování, vrtání, 

ohýbání, povrchová úprava, spojování 
• práce s plasty: řezání, pilování, vrtání 
• vlastnosti materiálů, užití v praxi 
• organizace práce, technologické postupy 
• Úloha techniky v životě člověka, zneužití 

techniky, technika a životní prostředí 

OSV – Rozvoj schopnosti 
poznávání 
 
M – geometrie 
Ch – vlastnosti látek 
 

• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 
• posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 

vhodného povolání a profesní přípravy 

SVĚT PRÁCE 
• trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, 

pracovních prostředků a objektů, charakter a 
druhy pracovních činností, požadavky 
kvalifikační, zdravotní a osobnostní 

OSV – Komunikace 
 
Ov – volba povolání 

 

  



Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

305 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-8-01 
ČSP-9-8-02 
ČSP-9-8-03 
ČSP-9-8-04 
ČSP-9-4-01  
ČSP-9-4-02 
ČSP-9-4-03 
ČSP-9-4-04 
 

• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 
• získá základní informace pro volbu povolání 
• dokáže využít profesní informace pro výběr vhodného 

zaměstnání 
• dokáže prezentovat svoji osobu při vstupu na trh práce 

SVĚT PRÁCE 
• trh práce 
• volba profesní orientace 
• možnosti vzdělávání  
• zaměstnání, úřad práce 
• podnikání 

OSV – Mezilidské vztahy 
OSV – Komunikace 

• upevňuje si základní pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti 

• prohlubuje si učivo o rodině   
• seznamuje se s rolí matky při péči o dítě 
• chápe jednoduché operace platebního styku a 

domácího účetnictví 
• rozvíjí si poznatky z oboru výživy, používá základní 

kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní 
spotřebiče 

PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI 
• provoz domácnosti, údržba 
• rodina – rodinné soužití, manželství, 

rodičovství 
• péče o dítě – formování osobnosti dítěte, 

vývojové etapy života 
• společenský život rodiny – sociální kontakt, 

společenské chování 
• ekonomická funkce rodiny – rodinný 

rozpočet 
• výživa v rodině – zdravý životní styl, kultura 

stolování, příprava pokrmů 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

ČSP-9-8-01 
ČSP-9-8-02 
ČSP-9-8-03 
ČSP-9-8-04 
ČSP-9-2-01  
ČSP-9-2-02 
ČSP-9-2-03 
ČSP-9-2-04 
 

• orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 
• získá základní informace pro volbu povolání 
• dokáže využít profesní informace pro výběr vhodného 

zaměstnání 
• dokáže prezentovat svoji osobu při vstupu na trh práce 

SVĚT PRÁCE 
• trh práce 
• volba profesní orientace 
• možnosti vzdělávání  
• zaměstnání, úřad práce 
• podnikání 

OSV – Mezilidské vztahy 

• pracuje uživatelsky s technickou dokumentací 
• připraví vlastní jednoduchý náčrt výrobku, modelu 
• sestaví podle návodu, náčrtu daný model 
• navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky, ověří 

funkčnost, nosnost a jiné 
• pracuje podle schématu 
• provádí práce s technickými materiály 
• správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím, 

provádí drobnou domácí údržbu 
• dodržuje bezpečnostní pravidla, předpisy, poskytne 

první pomoc při úrazu 
• dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 

prostředí 

PRÁCE S TECHNICKÝMI   MATERIÁLY 
DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 
• tvorba technické dokumentace, zásady, 

technické informace 
• čtení jednoduchého technického výkresu 
• sestavování modelů 
• montáž a demontáž 
• práce se stavebnicemi (elektrotechnické, 

elektronické) 
• jednoduché pracovní operace a postupy 
• práce podle technických výkresů (dřevo, kov) 
• organizace práce, technologické postupy 
• bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
• ochrana pracovního a životního prostředí 

M – geometrie 
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5.10 Volitelné předměty 

5.10.1  Pracovní činnosti 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • seznamuje se se základními pojmy z oboru výživy a 
stravování 

• rozvíjí si poznatky z oboru „hygiena výživy“ 
• seznamuje se a dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti 
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, dokáže 

poskytnout první pomoc při drobných úrazech 
v kuchyni 

• dokáže připravit jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• výživa člověka, základní složky potravy 
• hygiena výživy 
• zásady zdravé výživy  
• zásady sestavování jídelníčku 
• zásady správného stolování 
• nákup a skladování potravin  
• základní vybavení kuchyně 
• bezpečnost a hygiena provozu, udržování 

pořádku a čistoty 
• příprava pokrmů: 

o zastudena 
o tepelná úprava 
o základní technologické postupy     
o přípravy pokrmů a nápojů 

za mimořádných podmínek 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • seznamuje se se základními pojmy z oboru výživy a 
stravování 

• rozvíjí si poznatky z oboru „hygiena výživy“ 
• seznamuje se a dodržuje základní principy stolování, 

společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti 
• používá základní kuchyňský inventář a bezpečně 

obsluhuje základní spotřebiče 
• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, dokáže 

poskytnout první pomoc při drobných úrazech 
v kuchyni 

• dokáže připravit jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 
• výživa člověka, základní složky potravy 
• hygiena výživy 
• zásady zdravé výživy  
• zásady sestavování jídelníčku 
• zásady správného stolování 
• nákup a skladování potravin  
• základní vybavení kuchyně 
• bezpečnost a hygiena provozu, udržování 

pořádku a čistoty 
• příprava pokrmů: 

o zastudena 
o tepelná úprava 
o základní technologické postupy     
o přípravy pokrmů a nápojů 

za mimořádných podmínek 

OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
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5.10.2  Technické práce 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE TECHNICKÉ PRÁCE 6. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • orientuje se v jednoduchých technických výkresech 
• připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 
• zhotoví výrobek podle náčrtu, plánu, předlohy 
• provede zadané praktické činnosti s danými materiály 

(dřevo, plast) 
• při práci používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 

správně s nimi zachází včetně údržby 
• řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 

materiálu, nářadí a nástrojů 
• správně vykoná zadané úkoly ve stanoveném rozsahu a 

termínu 
• udržuje pořádek na pracovním místě 
• dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 

prostředí 
• dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, hygienická pravidla a předpisy, poskytne první 
pomoc při úrazu 

• dodržuje technologickou kázeň 

• technické náčrty a výkresy, 
• technické informace, návody 
• pravoúhlé promítání, kótování –  na úrovni 

zhotovovaných výrobků 
• pracovní pomůcky, nářadí, údržba pro ruční 

opracování materiálů 
• vlastnosti materiálů, užití v praxi, význam 

pro rozvoj techniky 
• lidové tradice – vánoční vazby 
• práce se dřevem: měření a orýsování, řezání, 

pilování, spojování materiálů 
• práce s plasty: měření a orýsování, řezání, 

pilování, spojování materiálů 
• povrchová úprava výrobků – moření, 

lakování, dýhování 
• organizace práce, jednoduché pracovní 

postupy, technologická kázeň   
• hygiena, bezpečnostní předpisy, první 

pomoc při úrazu, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 

OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
 
M - geometrie 
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5.10.3  Domácnost 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE DOMÁCNOST 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • seznamuje se základními pojmy z oblasti kultury 
bydlení 

• prohlubuje si učivo o rodině 
• seznamuje se s rolí matky při péči o dítě 
• seznamuje se s jednoduchými operacemi 
• platebního styku a domácího účetnictví 
• rozvíjí si poznatky z oboru výživy, používá základní 

kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní 
spotřebiče 

• ovládá jednoduché pracovní postupy při základních 
činnostech v domácnosti 

• uvědomuje si základní vztah mezi člověkem a přírodou 
při třídění a likvidaci odpadu 

• seznamuje se se základními pojmy z oblasti kultury 
odívání 

• dokáže provádět drobnou opravu oděvů 
• dokáže poskytnout první pomoc při drobných úrazech 

 

• kultura bydlení – domov, bydlení, zařizování 
bytu, provoz v bytě 

• rodina – rodinné soužití, manželství, 
rodičovství, sexuální výchova 

• společenský život rodiny – sociální kontakt, 
společenské chování;   rodinné zvyky a 
obyčeje 

• advent – rodinné zvyky a obyčeje 
• ekonomická činnost rodiny – rodinný 

rozpočet, příjmy, výdaje 
• výživa v rodině – zdravý životní styl, kultura 

stolování, příprava pokrmů 
• provoz domácnosti  - organizace práce 

v domácnosti, údržba a úklid, bezpečnost 
v domácnosti, hygiena  

• kultura odívání – historie a vývoj odívání, 
vkus a móda, udržování a ošetřování oděvů 

• ruční práce – ruční šití, opravy oděvů, další 
textilní techniky 

• zdravotní výchova – první pomoc 

OSV – Mezilidské vztahy 
ENV – Vztah člověka k prostředí 
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5.10.4  Zájmová tělesná výchova 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ ZÁJMOVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• fotbal 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• vybíjena 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ ZÁJMOVÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • uvědomuje si své pohybové aktivity a aktivně zařazuje 
kompenzační cvičení 

• zvládá základní terminologii 
• uvědomuje si význam pohybu na zdraví člověka a rizika 

dopingu 
• dodržuje pravidla fairplay a pokyny rozhodčího 
• zná základní pravidla sportovních her 
• aplikuje herní činnosti jednotlivce při utkání 

k prospěchu celého týmu 
• uplatňuje získané pohybové zkušenosti v dalších 

sportech 
• mění taktiku hry s ohledem na činnost protihráče i svou 

vlastní 
• vede sportovní utkání v roli rozhodčího 

SPORTOVNÍ HRY 
• basketbal 
• volejbal 
• florbal 
• házená 
• softbal 
• frisbee 
• vybíjena 
• netradiční hry 

OSV – Mezilidské vztahy 
 
Futsalový turnaj 
 
Badmintonový turnaj 
 
Florbalový turnaj 
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5.10.5  Seminář ze zeměpisu 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČUVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA SEMINÁŘ ZE ZĚMPISU 7. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • porovnává jednotlivé učebnice a odbornou literaturu 
(časopisy, encyklopedie, atlasy, mapy …) 

• při práci používá internet, pracuje s mapovými portály 

ÚVOD DO PŘEDMĚTU 
• odborná literatura 
• práce s PC (výukové předměty, práce s 

internetem) 
• mapové portály na internetu  

OSV – Komunikace 
OSV – Kreativita 

• informuje ostatní žáky s vlastními zkušenosti při 
cestování v zahraničí i v ČR 

• seznamuje spolužáky se zajímavými místy, které 
navštívil, při projevu používá různé obrázky, fotky 

• orientuje se v jednotlivých regionech 
• kultivuje svůj ústní projev 

CESTOVÁNÍ 
• vlastní zážitky 
• místopis 
• práce s PowerPointem 

VEG – Objevujeme Evropu a 
svět 
VEG – Jsme Evropané 
VEG – Evropa a svět nás zajímá 
Z – Evropa 

• porovnává různé katastrofické jevy v přírodě 
(zemětřesení, sopečná činnost, laviny, Tsunami, …..) 

• hledá příčiny vzniku přírodních katastrof 
• zjišťuje aktuální informace 
• popisuje jak přežít v dané situaci 
• kultivuje svůj ústní projev pomocí prezentace 

EXTRÉMNÍ PODMÍNKY V PŘÍRODĚ ENV – Základní podmínky života 
ENV – Lidské aktivity a 
podmínky životního prostředí 
 

• seznamuje se s tím, co je to graf, tabulka 
• interpretuje jednoduché  grafy a tabulky 
• porovnává jednotlivé typy grafů (sloupcový, čárový a 

kruhový) 
• zpracovává jednoduchý úkol (zadává čísla do tabulky a 

následně pak vypracuje jednoduchý graf) na základě 
dat z  ČSÚ 

STATISTICKÉ HODNOTY 
• grafy, tabulky, …. 
• Český statistický úřad 

MEV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
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• orientuje se v místním regionu 
• pracuje s jízdním řádem 
• rozpozná vysvětlivky v jízdním řádu 
• určuje dopravní značky 
• dává první pomoc zraněnému (ošetření odřenin, 

zlomenina, stabilizovaná poloha,..) 
• orientuje se v telefonních číslech první pomoci 

DOPRAVNÍ A ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA 
• práce s jízdním řádem (papírový i online – 

idos.cz) 
• místní oblast 
• první pomoc při zranění v silničním provozu 

 

OSV – Kreativita 
OSV – Komunikace 

• využívá znalostí z předcházejících hodin 
• porovnává jednotlivé státy 
• podle svého uvážení si vybírá atraktivní oblasti světa, 

které zpracovává 
• orientuje se v katalogu cestovní kanceláře a webových 

portálech nabízející letenky, zájezdy apod. 

ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU 
• atraktivní oblasti 
• význam cestovních kanceláří 
• webové portály zaměřené na cestovní ruch 

VEG – Evropa a svět nás zajímá 
 
Z – státy světa 
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5.10.6  Seminář z chemie 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA SEMINÁŘ Z CHEMIE 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • uvede, čím se chemie zabývá 
• zařadí chemii mezi vědy 
• uvede příklady využití chemie 
• uvede zásady bezpečnosti práce ve školní laboratoři, 

umí přivolat pomoc 
• pojmenuje základní chemické pomůcky a u některých 

uvede způsob použití 

ÚVOD DO PŘEDMĚTU 
• chemie jako věda 
• bezpečnost práce v laboratoři 
• chemické nádobí 

OSV - Komunikace 

• uvede některé důležité osobnosti chemie 
• informace shromažďuje a zpracovává pomocí odborné 

literatury a internetu 

VÝZNAMNÍ VĚDCI A CHEMICI 
• Demokritos 
• Dalton 
• Mendělejev 
• Rutherford 
• Curie-Sklodowská 

VEG – Jsme Evropané 
MKV – Kulturní diference 
MEV – Kritické čtení a vnímání 
mediálního sdělení 

• navrhne postupy oddělování složek směsí a uvede 
příklady z běžného života 

• sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede 
filtraci 

• popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí 
destilaci 

• vysvětlí princip krystalizace 

DĚLENÍ SMĚSÍ 
• usazování 
• filtrace 
• destilace 
• krystalizace 

 

• rozumí pojmům: roztok, rozpouštědlo, rozpustnost, 
nenasycený roztok, nasycený roztok a přesycený 
roztok) 

• vypočítá hmotnostní zlomek složek         v roztoku 

SLOŽENÍ ROZTOKŮ 
• roztoky a jejich druhy  
• hmotnostní zlomek 
• výpočty složení roztoků 
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• uvede význam vody (vzduchu) pro život 
• uvede základní vlastnosti vody (vzduchu) 
• uvede příklady znečišťování vody (vzduchu) a navrhne 

vhodná opatření 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA 
• voda 
• vzduch 

ENV – Základní podmínky života 

• používá pojmy atom a molekula ve správných 
souvislostech 

• slovně popíše stavbu atomu 
• objasní počty částic v atomu 
• vyhledává v tabulce prvky podle počtu protonů a 

naopak 
• zapíše správně ke značce prvku protonové číslo 
• používá pojmy chemický prvek a chemická sloučenina 

ve správných souvislostech 

ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK 
• atom 
• stavba atomu 
• protonové, nukleonové a neutronové číslo 
• molekuly 
• chemická vazba 
• slučování atomů 
• chemické prvky X chemické sloučeniny 

 

• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků 
• rozlišuje skupiny a periody 
• vyhledává v periodické tabulce 
• pojmenuje některé významné skupiny    v tabulce 

PERIODICKÁ TABULKA PRVKŮ 
• kovy, polokovy a nekovy 
• periodický zákon 
• uspořádání periodické tabulky 
• významné skupiny v tabulce 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• používá značky a názvy nejvýznamnějších chemických 
prvků uvedených skupin 

• vyhledává v periodické tabulce značky a názvy prvků, 
protonové číslo, molární hmotnost, skupenství… 

• popíše rozdíly mezi kovy a nekovy 
• popíše vlastnosti nejvýznamnějších chemických prvků 

CHEMICKÉ PRVKY 
• I.A – skupina  
• II.A – skupina 
• III.A – skupina 
• IV.A – skupina 
• V.A – skupina 
• VI.A – skupina 
• VII.A – skupina 
• VIII.A – skupina 
• významné kovy 

ENV – Základní podmínky života 

• určí oxidační číslo atomů prvků 
• ovládá koncovky k jednotlivým oxidačním číslům 
• z názvu látky umí vytvořit vzorec a naopak 
• popíše vlastnosti, použití a význam nejběžnějších látek 

a posoudí jejich vliv na životní prostředí 
• bezpečně ředí kyseliny a rozpouští hydroxidy 

NÁZVOSLOVÍ SLOUČENIN 
• oxidační číslo 
• chemické názvy 
• oxidy 
• sulfidy 
• halogenidy 
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• ovládá první pomoc při poleptání • hydroxidy 
• kyseliny 

• orientuje se na stupnici pH a změří pH roztoku 
indikátorovým papírkem 

MĚŘENÍ pH  
 

• při hrách využívá žák vědomosti, které získal a fixuje si 
je 

• využívá periodickou tabulku prvků a orientuje se v ní 

CHEMICKÉ HRY 
• pexeso 
• domino 
• člověče, nezlob se 
• skrývačky a jiné… 

OSV – Kreativita 
OSV - Komunikace 
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5.10.7  Mediální výchova 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 8. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • chápe vizuální vyjádření jako jednu z možností 
komunikace 

• organizuje a plánuje svoji pracovní činnost  
• umí zacházet s dostupnými zobrazovacími prostředky-

video, PC, fotoaparát, kopírka,… 
• vnímá roli médií v životě lidí 
• na základě získaných poznatků dokáže určit kvalitu 

reklamy 
• snaží se o kritický přístup k médiím 
• využívá média jako zdroje informací, kvalitní zábavy i 

naplnění volného času 
• získal představy o roli médií v klíčových společenských 

situacích 
• rozvita komunikační schopnost  
• je schopný kriticky pohlížet na dané informace 
• prakticky využívá znalostí získaných v průběhu 

vyučování na ZŠ 
• vnímá faktory ovlivňující média 
• vytváří mediální sdělení 
• vyhledává z různých zdrojů potřebné informace 

• úvod do problematiky (rozdělení  
• médií, vliv médií, funkce médií,…) 
• práce s novinami 
• zpravodajství (výběr zpráv, tvorba zpráv, 

rozbor reportáže) 
• kritické myšlení  
• tvorba školního časopisu 
• práce s technickými pomůckami 
• reklama 
• média a zábava – kultura 
• média a politika 
• média a marketing 
• média v každodenním životě jednotlivce 
 

MEV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
MEV – Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality 
MEV – Stavba mediálních 
sdělení 
MEV – Vnímání autora 
mediálních sdělení 
MEV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
MEV – Tvorba mediálního 
sdělení 
MEV – Práce v realizačním týmu 
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5.10.8  Seminář z matematiky 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
ČLOVĚK A PŘÍRODA SEMINÁŘ Z MATEMATIKY 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • určuje příjmy a výdaje jednotlivce a domácnosti 
• sestavuje osobní rozpočet a snaží se o přebytkový či 

vyrovnaný rozpočet 
• posuzuje domácí hospodaření vycházející z rozpočtu i 

rozvahy domácnosti 

HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI 
• rozpočet domácnosti (příjmy a výdaje) 
• sestavení domácího rozpočtu 
• finanční rozvaha domácnosti 

 

• orientuje se v základních finančních produktech 
• porovnává jednotlivé typy úvěrů a vyhodnocuje jejich 

výhody a nevýhody 
• posuzuje jednotlivé typy pojištění, orientuje se, proč a 

kde ho lze pořídit 
• využívá poznatky v příkladech z praxe 

FINANČNÍ PRODUKTY, ÚVĚRY 
• běžný účet, stavební spoření, penzijní 

připojištění, fondy 
• úvěry (hypotéka, půjčka, leasing, 

spotřebitelský úvěr, splátkový prodej) 
• pojištění 

 

• seznamuje se s náklady spojené s úvěrem (celkové 
poplatky – RPSN) 

•  řeší vzorové úlohy pomocí jednoduchého i složeného 
úrokování 

• zamýšlí se nad výhodností jednotlivých úvěrů v 
praktických úlohách 

• určuje, jak míra inflace má vliv na znehodnocení peněz 
• využívá média jako zdroj informací 

ÚROKY, ÚROČENÍ 
• na finance s procenty 
• náklady produktů na půjčení peněž (RPSN) 
• úroková míra, úrok, úrokovací období, 
• jednoduché a složené úrokování 
• inflace 
• interpretace tabulek, grafů, dat 
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5.10.9  Seminář z českého jazyka 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VOLITELNÝ ROČNÍK 
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA 9. 
   

OČEKÁVANÉ 
VÝSTUPY 
Z RVP ZV 

DÍLČÍ VÝSTUPY 
Žák: 

UČIVO 
 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 
PROJEKTY, POZNÁMKY 

 • zvládá zažité pravopisné vědomosti a umí je 
aplikovat v jazykovém projevu  

• píše bez pravopisných chyb 
• určuje správně slovní druhy 
• roztřídí podstatná jména podle druhů 
• rozlišuje tři druhy adjektiv 
• zvládá pravopis koncovek podstatných i 

přídavných jmen, dokáže je skloňovat 
• umí stupňovat přídavná jména 
• správně třídí druhy zájmen a číslovek 
• správně určí mluvnické kategorie jmen  
• správně určí mluvnické kategorie u sloves; umí je 

časovat 
• dokáže neohebné slovní druhy rozlišit a vyhledat 

v textu 
• stupňuje příslovce 
• rozlišuje předložky vlastní a nevlastní 
• využívá částic a citoslovcí pro oživení textu  
• čte text s porozuměním, dokáže pracovat s textem 

OPAKOVÁNÍ – VŠESTRANNÝ JAZYKOVÝ 
ROZBOR  
(zjištění dovedností) 

 
PRAVOPIS SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU SLOV  

 
TVAROSLOVÍ 
 
PRAVIDLA PRAVOPISU  
• shoda přísudku s podmětem  
• bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
 
SKLADBA 

 
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
KRITICKÉ ČTENÍ 

 
„MINIPROJEKT“ - životopis a tvorba vybraných 
autorů, prezentace a obhajoba  
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6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace 
uvede škola na vysvědčení.  
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

• jednoznačné  
• srozumitelné  
• srovnatelné s předem stanovenými kritérii  
• věcné  
• všestranné  

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů, které jsou formulovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

6.1 Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci  

• Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  
• Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech 

pro určitou indispozici.  
• Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky.  
• Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru 
z klasifikace za příslušné období.  

• Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity 
(včetně verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dohled). 
V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitelku školy.  

• Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování projednává se zákonným zástupcem třídní učitel dle potřeby, při přetrvání obtíží se projedná 
problém na pedagogické radě.  

• Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech atd.) respektuje vyučující známky žáka, které 
škole sdělí příslušná instituce, kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje. 

• Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé 
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do databáze a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradní termínu.  

• Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :  
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka  
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 
- didaktickými testy  
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- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou různých činností žáka  
- využití žákova vzdělávacího portfolia  
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP  
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

• Při četnosti klasifikace je nutné respektovat specifičnost jednotlivých vzdělávacích oborů i jejich týdenní dotaci. Vzhledem k nutnosti zkvalitňovat i kulturu 
mluveného projevu se předpokládá, že předměty, jejichž charakter je úzce spjat s kulturou mluveného slova (český jazyk, cizí jazyky,...) dostatečně vymezí 
prostor pro klasifikovatelné ústní projevy (zkoušení, referáty atd.) Ve vyučovacích předmětech, které to svým charakterem umožňují, lze hodnotit žáka i bez 
ústního zkoušení.  

 Dodržujeme tento předpis:  
1 hodina týdně - 3 známky za pololetí  
2 hodiny týdně - 6 známek za pololetí  
3 - 5 hodin týdně - 9 a více známek za pololetí  
 

• Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, 
prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 pracovních dnů.  

• Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).  
• Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. Tuto práci zapíše učitel 

v předstihu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci musí být s dostatečným předstihem (nejméně 
5 pracovních dní) seznámeni s rámcovým obsahem a termínem zkoušky. Z organizačních nebo jiných důvodů může učitel termín zkoušky přesunout na 
pozdější termín. Přesunutí na dřívější termín je nepřípustné.  

• Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.  
• Kontrolní, čtvrtletní či pololetní písemné práce, které žák nemůže napsat v řádném termínu, píše v náhradním termínu po dohodě s vyučujícím daného 

předmětu.  
• Klasifikace a četnost zadávání domácích úloh je plně v kompetenci vyučujícího. Ten může vyžadovat podpis rodičů pod domácí úkol jako potvrzení domácího 

vypracování. Zapomenutí sešitu s domácím úkolem nebo nenapsání domácího úkolu nelze klasifikovat stupněm 5, je nutné použít jiného kázeňského 
opatření. 

• Jestliže absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % odučených hodin a učitel nemá dostatek podkladů pro hodnocení, případně platí-li jedna z těchto 
podmínek, má učitel právo žáka nehodnotit (v hodinách Tv je nutná 75% aktivní účast v hodinách). Ředitelka školy na základě podkladů od učitele a 
po projednání v pedagogické radě rozhodne o posunutí termínu hodnocení, případně o komisionálním přezkoušení žáka. Při uplatňování tohoto postupu je 
nutný odpovědný přístup učitele, který musí prokázat, že požadované podklady pro hodnocení žáka nemohl získat.  
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• 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 zákonným 
zástupcům. 

• Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:  
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy z látky, na kterou byl žák nepřítomen,  
- žáci musí vést sešit a dopisovat látku za dobu nepřítomnosti, učitel tento sešit kontroluje minimálně jedenkrát za pololetí,  
- účelem zkoušení žáka není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,  
- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě je nepřípustné  
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva  
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva  

• Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu 
hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. 

6.1.1 Systém Bakaláři, poskytování informací zákonným zástupcům žáka prostřednictvím elektronické ŽK, váhy známek 

Program Bakalář je jednotný systém dat umožňující dokonalé využití všech údajů. Je v něm vedena kompletní administrace dat žáků a učitelů, klasifikace žáků, úvazky 
a rozvrhy tříd, průběžná docházka a absence žáků, třídní kniha apod. Do tohoto systému lze nahlížet pomocí webové aplikace, kde si můžou rodiče a žáci prohlédnout 
všechny aktuální informace.  
 
Pravidla poskytování informací zákonným zástupcům žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky.   

Elektronická žákovská knížka je vedena v systému Bakaláři. Rodiče získají své originální přístupové heslo, které bude vygenerováno každý rok a je určeno pouze jim. 
Informace jsou chráněny v souladu s nařízením EU – GDPR.  

Způsob vedení záznamů v elektronické žákovské knížce 

1. Třídní učitel podává zákonným zástupcům  prostřednictvím elektronické žákovské knížky (dále jen EŽK) všechny potřebné informace týkající se akcí třídy, akcí 
školy a dalších záležitostí. 

2. Všichni vyučující podávají prostřednictvím EŽK zákonným zástupcům potřebné informace týkající se jejich předmětu (pravidelné informace o chování žáka a práci 
žáka v předmětu – nejméně 1x za ¼ roku). 

3. Pokud zákonní zástupci napíší učiteli prostřednictvím EŽK zprávu, učitel je povinen na ni reagovat. V případě dotazu odpoví, v případě informace, například 
omluvení žáka z vyučování, uvědomí zákonného zástupce, že zprávu četl (zátrh – zpráva přečtena). 

4. Hodnocení chování žáka (připomínky, pochvaly) zapisuje učitel výstižně a včas. 
5. Hodnocení neplnění povinností žáka (zapomínání domácích úkolů a pomůcek) zapisuje učitel výstižně a včas. 
6. Známky, které učitel zapisuje, jsou přesně popsány (např. zkoušení – rovnice) a jsou zapisovány včas, nejlépe v tentýž den, nejpozději na konci každého týdne. 

Způsob získávání informací pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu 
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Zákonní zástupci, kteří nemají (nebo mají ztížený přístup ze zdravotního nebo sociálního důvodu) k internetu mohou tyto informace získat na počítači umístěném ve 
vestibulu školy, který je po zazvonění a ohlášení příchodu zpřístupněn zákonným zástupcům, nebo vydání tištěného výpisu z databáze na požádání. 

Elektronická žákovská knížka je vedena v systému Bakaláři pro první (3. - 5. třída) a druhý stupeň ZŠ od školního roku 2018/2019. V prvních a druhých třídách bude i 
nadále vedena tištěná ŽK a klasický „Notýsek“. Zákonní zástupci žáků 3. - 9. tříd doloží omluvení absence žáka prostřednictvím tištěného Omluvného listu. 

Vysvětlení pojmu váha známky:  Velikost známky odpovídá její váze. Váha 10 znamená, že známka je prakticky započítána pro svoji důležitost desetkrát atd. 1 
(nejnižší) až 10 (nejvyšší). Aritmetický průměr známek získaných za pololetí není žádným kritériem pro výslednou známku za daný předmět. Výsledná známka vždy 
závisí na vyučujícím daného předmětu. Při stanovení celkového stupně prospěchu může vyučující přihlédnout i k dalším okolnostem, které nelze ohodnotit pomocí 
bodové škály (např. soustavná aktivita v hodinách, zájem o předmět, reprezentace školy v soutěžích apod.) 
 
Váha známek I. stupeň 

Český jazyk  
- Váha 9 - kontrolní slohová práce, čtvrtletní a pololetní písemná práce – mluvnice  
- Váha 5 - kontrolní diktát 
- Váha 4 – recitace,  mluvní cvičení, prezentace knihy 
- Váha 3 -  desetiminutovky, kontrolní práce, samostatná práce v sešitě 
- Váha 2 - práce v hodině (aktivita) 

 
Matematika  

- Váha 9 – čtvrtletní a pololetní písemná práce 
- Váha 7 – ústní zkoušení 
- Váha 3 – desetiminutovky, kontrolní práce, samostatná práce v sešitě 
- Váha 2 – práce v hodině, dobrovolné práce, aktivita v hodině  

 
Vlastivěda  

- Váha 7 -  ústní zkoušení  
- Váha 4 – desetiminutovky, referáty 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině)  

 
Přírodověda 

- Váha 7 -  ústní zkoušení  
- Váha 4 – desetiminutovky, referáty 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině)  
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Prvouka 
- Váha 7 -  ústní zkoušení  
- Váha 4 – desetiminutovky, referáty 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině)  

 
Výtvarná výchova  

- Váha 5 - samostatné práce  
 

Pracovní činnosti 
- Váha 5 - samostatné práce 

 
Hudební výchova  

- váha 4 - referát, test, zkoušení  
- váha 2 - zpěv, instrumentální hra, poslech, pohybová výchova  

 
Cizí jazyk  

- Váha 9 - písemná práce  
- Váha 5 - ústní projev 
- Váha 4 – kontrolka, desetiminutovka, samostatná práce v sešitě 
- Váha 3 - projekt 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině, referáty)  

 
Informatika 

- Váha 5 – samostatná práce 
 
Tělesná výchovy 

- Váha 5 - samostatné práce 
 

Váhy známek II. stupeň 

Český jazyk  
- Váha 9 - čtvrtletní a pololetní písemná práce – mluvnice 
- Váha 7 – slohová práce, jazykový rozbor, kontrolní diktát, desetiminutovka  
- Váha 4 – recitace,  mluvní cvičení, prezentace knihy  
- Váha 2 - práce v hodině (aktivita) 
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Matematika  

- Váha 9 – čtvrtletní a pololetní písemná práce  
- Váha 7 – souhrnná témata 
- Váha 4 – ústní zkoušení, desetiminutovky  
- Váha 2 –  práce v hodině, dobrovolné práce, aktivita v hodině  

 
Dějepis  

- Váha 9 - čtvrtletní a pololetní písemná práce  
- Váha 7 - desetiminutovky, ústní zkoušení  
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině, referáty)  

 
 
 
Přírodopis  

- Váha 7 - desetiminutovka, test, ústní zkoušení u tabule, větší ústní zkoušení v lavici 
- Váha 3 - laboratorní práce 
- Váha 2 - referát, prezentace 
- Váha 1 – aktivita v hodině 

 
Zeměpis  

- Váha 8 – souhrnný tematický test 
- Váha 7 – projekty, prezentace 
- Váha 4 - desetiminutovky  
- Váha 3 – ústní zkoušení, samostatná práce 

 
Fyzika  

- Váha 7 - písemky a zkoušení  
- Váha 3 - laboratorní práce  
- Váha 2 - referát a aktivita v hodině 

 
Chemie  

- Váha 7 - písemky a zkoušení  
- Váha 3 - laboratorní práce  
- Váha 2 - referát a aktivita v hodině 
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Občanská výchova  

- Váha 7 - opakovací písemné testy, shrnutí učiva, písemné práce, ústní zkoušení  
- Váha 2 - samostatné práce, referáty, prezentace, projekty, práce v hodině, aktivita, aktuality  

 
 
Výtvarná výchova  

- Váha 5 - samostatné práce  
 
Hudební výchova  

- váha 4 - referát, test, zkoušení  
- váha 2 - zpěv, instrumentální hra, poslech, pohybová výchova  

 
Cizí jazyk  

- Váha 9 - písemná práce (celý modul) 
- Váha 3 - ústní projev, průběžná písemná práce, projekt 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině, referáty)  

 
 

Další cizí jazyk  
- Váha 9 - písemná práce (celá lekce Einheit) 
- Váha 7 - ústní projev, průběžná písemná práce  
- Váha 3 - projekt 
- Váha 2 - doplňkové aktivity (samostatná práce, aktivita v hodině, referáty)  

Informatika 
- Váha 5 – samostatná práce 

TV, Pč, VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - váha 5 

6.2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)  

• Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi 
vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků, ale i souhrnně jednorázově za určité období dle uvážení třídního učitele. 

• Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO, KALIBRO, …), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, 
také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností…  
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• Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více 
aktivizovat žáka. 

• Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se 
o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.  

• Při sebehodnocení se žák snaží popsat:  
- co se mu daří  
- co mu ještě nejde  
- jak bude dál pokračovat. 

6.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 

• Za první pololetí se vydává žákovi výpis z vysvědčení (neplatí u žáků 1. tříd). Na konci druhého pololetí se vydává žákovi vysvědčení za každé pololetí. Výpis z 
vysvědčení se opatří vždy jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem osoby, která výpis vystavila. 

• Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. 
O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem Školské rady.  

• U žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka, doporučení 
SPC či PPP. 

• Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem je možno na 
žádost zákonného zástupce žáka použít ve všech nebo jen v některých předmětech slovního hodnocení. Žádost o slovní hodnocení předloží zákonný zástupce 
žáka prostřednictvím třídního učitele ředitelce školy (na začátku školního roku na I. pololetí nebo na celý školní rok, na konci ledna na II. pololetí), která po 
poradě s třídním učitelem a vyučujícím jednotlivých předmětů rozhodne o jejím schválení. 

• 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. 

• 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. 

• 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 
hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

• Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžnému hodnocení s přihlédnutím ke specifické poruše žáka. 
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6.4 Stupně hodnocení prospěchu a chování 

6.4.1 Hodnocení chování  

• Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:  
1 – velmi dobré,  
2 – uspokojivé,  
3 – neuspokojivé.  

• Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání na pedagogické 
radě.  Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy.  

• Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:  
 
Stupeň 1 - velmi dobré  
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování 
a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.  
Stupeň 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 školnímu 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. 
Stupeň 3 - neuspokojivé  
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových hrubých nebo 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 ředitelky školy dopouští dalších přestupků. 

Výchovná opatření  

• V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel/ka.  

• Ředitelka školy může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické 
radě pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou 
práci.  

• Pochvalami a oceněními jsou :  
 
Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi pochvalu třídního 
učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho 
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená do databáze.  
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Pochvala ředitelky školy – ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí, na základě podnětu třídního učitele nebo ostatních vyučujících, na návrh 
školské rady, zřizovatele, krajského úřadu, či na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské a školní iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci a za reprezentací školy. 
  
Pamětní list absolventa školy - ředitelka může absolventům školy, kteří úspěšně dokončili povinnou školní docházku v 9. ročníku, udělit pamětní list 
absolventa školy. 
 
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení 
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do katalogového listu žáka (v systému Bakaláři).   
 
Při porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo kázeňské opatření. Zvláště 
hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 
povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb,§ 31. 
Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování, individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a 
kolegy.Ukládá se max. jedno napomenutí, max. jedna důtka třídního učitele a max. jedna důtka ředitelky školy za jedno pololetí. 
 

• Kázeňská opatření jsou: 
 

a) Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; v případě nepřítomnosti třídního učitele kompetenci 
přebírá vedení školy. O udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče – žákovská knížka. Uložení napomenutí se zaznamená do databáze.  
 
Méně závažná porušení školního řádu řešená pokáráním, poznámkou v žákovské knížce, napomenutím třídního učitele jsou: 
• nedostatečná práce v hodině 
• 10 zápisů za pololetí za zapomínání školních potřeb a domácích úkolů – neplnění školních povinností 
• nekázeň a opakované vyrušování v hodině  
• neuposlechnutí příkazu vyučujícího a ostatních pracovníků školy 
• nekázeň o přestávkách  
• nepřezouvání se 
• pozdní příchody do hodin (3 za pololetí)  
• pozdní předložení omluvenky  
• porušování pravidel školní jídelny  
• verbální útoky na spolužáky, učitele a ostatní pracovníky školy 
• fyzické napadení žáka bez zranění 
• pokus o drobný podvod nebo lež  
• jednorázové poškození školního majetku  
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b) Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před 

kolektivem třídy a o jejím udělení uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče – žákovská knížka. 
 
Závažná porušení školního řádu řešená důtkou třídního učitele jsou: 
• další opakování přestupků z kategorie NTU 
• nevhodné chování vůči vyučujícím, ostatním pracovníkům školy a k dospělým (chování, které je proti pravidlům školního řádu a společenských norem) 
• úmyslné poškozování školního majetku, majetku spolužáků a vyučujících většího rozsahu 
• nedovolené opuštění školy  
• neomluvená absence: 1-3 neomluvené hodiny  
• nevhodné chování ke spolužákům (vulgární a hrubé vyjadřování, fyzické napadání, urážky, zesměšňování atd.) 
• krádež  
• prokázaný podvod a lhaní 
• 11 - 20 zápisů za pololetí za zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů – neplnění školních povinností 
• pozdní příchody do hodin (5 za pololetí) 

c) Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy. O uložení důtky uvědomí třídní učitel 
prokazatelně rodiče – žákovská knížka, dopis. Uložení důtky se zaznamená do databáze. 

 
Závažná porušení školního řádu řešená důtkou ředitelky školy jsou: 
• více než 20 zápisů za pololetí za zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů – neplnění školních povinností 
• opakované pozdní příchody do hodiny (7 za pololetí) 
• opakování přestupků z kategorie DTU 
• používání veškerých elektronických zařízení pro komunikaci (mobilní telefony, tablety, notebook apod.) umožňující pořizování zvukových, hlasových, 

obrazových či jiných záznamů v prostorách školy, ve školní jídelně, ve školní družině bez souhlasu vyučujícího. 
• vulgární chování vůči učiteli, vysmívání se učiteli, jeho zesměšňování  
• svévolné opuštění školy - opakované  
• cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana v počátečních stádiích 
• záměrné ničení majetku školy 
• větší krádež  
• neomluvená absence: 4 – 6 hodin 
• podvod v OL ( falšování podpisu rodičů) 
• počáteční stádium šikany 
• projevy rasismu 
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d) II. stupeň 
Hrubá porušení školního řádu řešená sníženým stupněm z chování – II. stupeň jsou: 
• nošení, držení a použití zbraní, pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví či život ve škole nebo na akcích školy 
• po udělení NTU, DTU, DŘŠ se žákovo chování nezlepšilo 
• výrazná podoba přestupků z kategorie DŘŠ  
• neomluvená absence: 7-10 neomluvených hodin za pololetí  
• šikana v pokročilejším stádiu  
• psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy včetně závažnější kyberšikany 
• kouření v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy - opakovaně  
• užití či distribuce alkoholu a OPL v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy  
• opakované krádeže 
• ponižování, tělesné ubližování a činnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví či života žáků 

 
e) III. stupeň 

Hrubá porušení školního řádu řešená sníženým stupněm z chování – III. stupeň jsou: 
• úmyslné ublížení s těžkými následky  
• velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči žákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy)  
• velmi závažné a soustavné porušování školního řádu – opakované přestupky, za které se uděluje 2. stupeň z chování  
• neomluvená absence: 11 a více neomluvených hodin  

 
6.4.2 Hodnocení prospěchu 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni prospěchu:  

1 – výborný  
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný  
5 – nedostatečný  

Při použití klasifikace 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 formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon.  
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se postupuje v souladu s požadavky učebních osnov. 
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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 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, výstižný a gramaticky 
správný. 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, výstižnosti a gramatické správnosti. 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 nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí. 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 projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti, 
výstižnosti a gramatické správnosti. 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 závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků. 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, výstižnosti a gramatické správnosti. 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.  
 
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 pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 
časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. Kvalita výsledků jeho 
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň 
jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 
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6.5 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

• prospěl(a) s vyznamenáním 
• prospěl(a) 
• neprospěl(a)  
• nehodnocen(a) 

Žák je hodnocen stupněm:  

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,  
 
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 
nebo odpovídajícím slovním hodnocením,  
 
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, 
  
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
 

6.6 Komisionální zkouška 

Žák koná komisionální zkoušku v těchto případech:  
1) koná-li komisionální přezkoušení  
2) koná-li opravnou zkoušku  

Komisi pro komisionální přezkoušení a opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi 
krajský úřad.  
Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka 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.  
• O přezkoušení a opravné zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  
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• Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení nebo opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném 
termínu vyzkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín.  

• Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení a opravné zkoušky stanoví příslušný zkoušející po projednání se zástupcem ředitelky školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem.  

• Výsledek opravné zkoušky již nelze napadnout novou žádostí o opravnou zkoušku. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. Výsledek přezkoušení a opravné zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek 
přezkoušení a opravné zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3 vyhlášky o základním 
vzdělávání. Předseda komise a třídní učitel sdělí výsledek přezkoušení a opravné zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  

6.6.1 Komisionální přezkoušení  

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v 
daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 
zástupcem žáka. Rozhodne-li komise pro komisionální přezkoušení žáka při pochybnostech zákonného zástupce žáka o správnosti hodnocení v jednotlivých 
předmětech o změně hodnocení, vydá se žákovi nové vysvědčení. Jako datum vydání vysvědčení se uvede datum, kdy je nové vysvědčení za dané pololetí opatřeno 
posledním podpisem, zpravidla podpisem ředitelky školy. 
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6.6.2 Opravná zkouška 

Opravné zkoušky konají:  

• žáci, kteří mají nejvýš dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy  
• žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů. Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z 

předmětu s výchovným zaměřením.  
• Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými 

pedagogickými pracovníky stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě.  
• Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.  
• Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit 

náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popř. znovu 
do devátého ročníku.  

• Pokud žák koná v souladu s § 53 školského zákona opravné zkoušky, vydá mu škola na konci 2. pololetí vysvědčení. Po vykonání opravných zkoušek je žákovi 
vydáno nové vysvědčení, a to i v případě, že se hodnocení z předmětů, ze kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo. Pokud se žák k opravným zkouškám 
nedostaví, nové vysvědčení mu vydáno nebude. Na vysvědčení po opravných zkouškách se uvádí hodnocení za1. i 2. pololetí. Pouze v případě, že vysvědčení 
za 1. pololetí vydávala jiná škola, bude uvedeno hodnocení pouze za 2. pololetí.  

• Je-li žákovi po hodnocení v náhradním termínu nebo po opravné zkoušce vydáno nové vysvědčení, pak předchozí vysvědčení vydané na konci pololetí žák 
škole nevrací. 

6.7 Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadující podpůrná opatření dle § 16 školského zákona 

• Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 27/2016 Sb.,v platném 
znění o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

• Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 
opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření spočívají v požití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 
učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních 
systémů. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

• Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích 
potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem 
na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. 

• Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k přiznanému stupni podpůrných opatření. Vyučující respektují doporučení 
psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Hodnocení 
není zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka. 

• U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
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• 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.     

• 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. 

• Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem,  jak mezery a nedostatky 
překonávat.  

• Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 
• Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
• Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a 

péči. 
 

6.7.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – postup pro realizaci získání PO 

• Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory žáka. Tento obsahuje zejména popis obtíží 
a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. Plán 
pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po třech měsících od zahájení 
poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění 
stanovených cílů. Škola poté doporučí – nedoporučí žákovi a jeho zákonnému zástupci využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. 

• Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského poradenského zařízení dle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 
27/2016 Sb. 

• Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání 
informovaného souhlasu zákonného zástupce. 

• Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. 
Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již 
nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, 
§ 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

• Zákonný zástupce žáka může do 30 dnů od obdržení zprávy nebo doporučení školského poradenského zařízení požádat o jejich revizi. O revizi doporučení 
může žádat také škola. 

6.7.2 Mimořádně nadaný žák 

• Žákem mimořádně nadaným se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádně úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 
v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. 

• Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který 
plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství 
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pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví 
ředitelka školy (§17 odst. 3 školského zákona). 


