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1. Úvod 
 

Školní vzdělávací program 
/ zpracován podle RVP ZV 2016/ 

 

Název:   CESTA ZA POZNÁNÍM 

 

Logo školy: 
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2. Identifikační údaje 
 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková 

organizace 

 

Adresa školy:   435 26  Bečov č. 17 

 

Ředitel školy:                 Mgr.Ing. Marcela Kynclová 

 

Zřizovatel:   obec Bečov 

 

Adresa zřizovatele :       435 26 Bečov č.126 

 

Kontakt na zřizovatele: telefon: 476 110 183, 476 110 097 

                                         e-mail: oubecov@volny.cz 

 

Resortní identifikátor:  600 083 683 

 

IČO:    709 833 81 

 

Kontakt: telefon:  476 110 317 

  e-mail:  reditel@zsbecov.cz 

  web:   www.zsbecov.cz 

 

Verze:    č.3 

 

Platnost :                         od 1. září 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oubecov@volny.cz
mailto:reditel@zsbecov.cz
http://www.zsbecov.cz/
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3. Charakteristika školy 

 
 3.1 Historie školy 

 
     Škola s jedním učitelem v Bečově existovala již nejméně v polovině 18. století a sídlila v č.p. 5. Po 

roce 1774, kdy byl schválen tereziánský školní řád pro obecné, hlavní a normální školy, který zaváděl 

mimo jiné povinnou školní docházku od šesti do dvanácti let, se transformovala bečovská škola do 

podoby katolické triviální školy, což znamená, že její výuka se zaměřila na čtení, psaní a počty. 

     V roce 1781 zde učil učitel Wenzel Werner, který získal vzdělání na hlavní škole v Mostě, jeho 

pomocníkem byl Josef Werner. Náboženství přednášel katecheta Jakob Hexglotz. V té době měla 

bečovská škola již dvě třídy, které navštěvovali 44 chlapci a 19 dívek. Stará školní budova stála vedle 

fary, od které byla oddělena zahradou. 

     V letech 1817 – 1818 byla postavena pod patronátem vrchnosti nová školní budova. Avšak ani tato 

škola již během několika desetiletí nedostačovala zvyšujícímu se počtu dětí školou povinných. Vždyť 

v roce 1861 se učilo v bečovské dvoutřídní škole 99 žáků z Bečova, Volevčic a Zaječic. Škola byla 

proto už v roce 1882 rozšířena na trojtřídní. Na přelomu let 1890 – 1891 dosáhl počet žáků již čísla 

153. Stará škola přestala vyhovovat jak kapacitně, tak svou stavební dispozicí i vybavením. V roce 

1899 byla proto v Bečově postavena nová školní budova (čp. 126). 

     Na počátku 20. století navštěvovalo německou školu na 40 dětí z rodin českých zemědělců, horníků 

z dolu Berta ve Skyřicích a zaměstnanců dráhy. 

     Česká škola byla v Bečově otevřena až rok po vzniku samostatné Československé republiky, v říjnu 

1919, přičemž bylo do ní zapsáno 48 dětí, z nichž 4 bydlely v Zaječicích a 4 pocházely ze Skršína. 

Žáci měli problémy s výukou, neboť jejich znalost českého jazyka byla špatná. Česká obecná škola 

byla jednotřídní a sídlila v budově německé školy v čp. 126, kde ji byla uvolněna jedna třída a kabinet. 

Hřiště a tělocvičnu užívali žáci obou škol společně. Až ve školním roce 1929 – 1930 byla otevřena 

druhá třída, jež se nejprve nacházela v domě čp. 5, v roce 1933 pak byla přemístěna do budovy čp. 

126. Teprve v červnu roku 1937, kdy se zvýšil počet žáků na 65, obdržela česká škola svou vlastní, 

nově postavenou budovu, která nesla název „Benešova státní škola“. 

     Školní vyučování v české škole, za války zrušené, bylo zahájeno s 25 dětmi dne 4. června 1945 a to 

v budově bývalé německé školy. Budova české školy totiž byla za války přeměněna na byty. Ve 

školním roce 1945 – 1946 měla škola již 59 žáků. 

     V roce 1962 byly na faře, kde již po několik let farář nesídlil, upraveny místnosti pro potřeby ZDŠ. 

Vznikly dvě školní učebny, kuchyň a školní jídelna (která byla posléze v roce 1965 přestěhována do 

přízemní budovy MNV). I když bečovská fara nebyla v této době obsazena, mše v kostele sv. Jiljí byly 

slouženy dále. 

     Poprvé na konci roku 1963 se začalo hovořit o nové výstavbě v Bečově. Počítalo se s přemístěním 

státního statku, s výstavbou nové školy, kulturního domu a restaurace. 

     Na jaře roku 1974 bylo předáno 400 nových bytů. Pokračovala demolice dalších objektů a výstavba 

čtyř pavilonů nové školy, která byla slavnostně otevřena v květnu 1977. 

     Historii Bečovska dodnes připomínají Alegorické sochy čtyř ročních období, které pocházejí z atiky 

zámku v likvidované obci Stránce. 

 

 

Výběr z použitých pramenů a literatury: 

a) Prameny tištěné: 

Lišková, M.: Berní nula, sv. 32, Žatecký kraj, Praha 1954. 

Kol. autorů: Tereziánský katastr český, sv. 2 a 3, Praha 1966, 1970. 

Selner, F.:Statistische Tefeln des Brüxer Bezirkes, Prag 1861. 
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Schaller, J. Topographie des Königreichs Böhmen, 5. Theil, Prag u. Wien 1787. 

Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, 1. Band, Leitmeritzer Kreis, Prag 1833. 

Ressel, G. A.: Adressbuch des polit. Bezirkes Brüx, Brüx 1890 – 1891. 

Adress-Buch für den politischen Bezirk Brüx, Brüx 1911. 

 

b) Prameny psané uložené ve Státním okresním archivu v Mostě: 

Fond Archiv Fary Bečov 

Fond Místní národní výbor Bečov 

Fond Josefínský katastr – fase katastrální obce Bečov a osady Zaječice 

 

 

    3.2 Úplnost a velikost školy 
  

     Jsme školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Plánovaná kapacita naší školy je 330 žáků, školní 

jídelny 250 jídel,  školní družiny 60 dětí, školního klubu 25. Průměrná naplněnost tříd je 18 žáků, 

kapacita je do 30 žáků. Výuka probíhá ve většině ročnících v jedné třídě.  

 

 

 3.3 Vybavení školy 
 

     Základní škola v Bečově je provozována v budově pavilonového typu, která má půdorys ve tvaru 

kříže ve středu s atriem. 

     Dovnitř můžeme vstoupit čtyřmi vchody, které nás dovedou do školní tělocvičny, jídelny a atria. 

Pro školu není zřízen bezbariérový přístup. 

     Žáci vstupují do školy hlavním vchodem do vstupní haly a odtud vpravo do šaten 1. stupně, vlevo 

do šaten 2. stupně. Děti navštěvující 1. stupeň procházejí šatnami přes atrium do dvoupatrového 

pavilonu. V přízemí tohoto pavilonu je sklad, první a druhé patro má stejné uspořádání: 3 větší třídy, 1 

menší třída a jeden prostorný kabinet a sociální zařízení pro žáky. Menší třídy jsou využity v přízemí 

jako sborovna pro učitelky v 1. patře a pak jako hudebna ve 2. patře. V mezischodí je umístěn menší 

kabinet. 

     Žáci druhého stupně procházejí šatnami do dvoupatrového pavilonu 2. stupně, v jehož přízemí jsou 

WC pro chlapce i dívky, 2 učebny, jedna z nich je počítačová, prostorný kabinet a cvičná kuchyňka. 

     První a druhé poschodí pavilonu má obdobné uspořádání: prostorný kabinet vedle tří učeben, 

naproti opět kabinet a jedna odborná učebna. V 1. patře je i další kabinet, o patro výš kabinet a menší 

WC pro žáky. 

     Z atria se vstupuje i do dvoupatrového pavilonu, kde je v přízemí dílna, nářaďovna, umývárna a 

sklady. V 1. patře tělocvična a WC pro žáky, ve 2. patře šatny, umývárny a kabinet. 

     Na druhé straně atria je možno vstoupit do dvoupatrového pavilonu se školní kuchyní, jídelnou, 

umývárnou a WC pro žáky. V přízemí jsou sklady pro kuchyň a v patře jsou umístěna 2 oddělení 

školní družiny, školní klub s knihovnou a informačním kioskem  a kabinet s WC pro učitele. 

     Pěkný dojem na návštěvníka zanechá hlavně atrium školy se zelení a sochami symbolizujícími 

roční období (národní kulturní památka). V atriu jsou výstavní plochy a nástěnky, vstup do sborovny a 

kanceláře sekretariátu, vedení školy a výchovné poradkyně a sociální zařízení pro učitele.  

     Na hodiny tělesné výchovy se děti přemísťují do prostorné tělocvičny nebo do sportovní haly a na 

hřiště TJ Sokol Bečov. 

     Z atria je umožněn vstup na rozlehlý oplocený pozemek s ovocnými i okrasnými stromy, pokusným 

políčkem a dětským hřištěm. 

     Vyučující sdílejí prostor sborovny a individuálně kabinety v jednotlivých pavilonech. Mají možnost 

využít PC v počítačové učebně a ve sborovně. Škola je trvale připojena k internetu, proto jak žáci, tak 

vyučující mají možnost i v průběhu vyučování využívat počítačovou techniku.  
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     3.4. Charakteristika pedagogického sboru 

 

     Pedagogický sbor tvoří učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga. Jeden z pedagogů pracuje jako 

výchovný poradce, jeden jako preventista sociálně-patologických jevů a jeden jako koordinátor pro 

ekologickou výchovu. Věkové složení sboru je příznivé, učitelé se zapojují se do dalšího vzdělávání, 

soustavně si doplňují znalosti v daném oboru i v problematice informační gramotnosti. 

 

 

3.5. Charakteristika žáků 
 

     Naši školu navštěvují žáci z obce Bečov i žáci z blízkého okolí, kteří dojíždějí do školy autobusem. 

Na škole jsou žáci s povoleným individuálním vzděláváním dle § 41 Školského zákona.Docházejí do 

školy dvakrát ročně na přezkoušení, na společné akce, výlety. 

     Velkou pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme proinkluzivní 

školou již řadu let a všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dokážeme společně  PPP 

zajistit podpůrná opatření dle jejich potřeb. Informovaní učitelé tolerují žákovy potíže. Hodnocení 

výsledků tohoto vzdělávání provádí vyučující ve spolupráci s výchovným poradcem na konci školního 

roku, třídní učitel vypracovává hloubkové hodnocení ve spolupráci s ostatními učiteli při končící 

platnosti vyšetření PPP. Pokud je potřeba těmto žákům poskytnout vzdělávání, postupujeme 

individuálním přístupem a s ochotou vyjít vstříc, pokud to možnosti školy dovolí. Škola poskytuje 

těmto žákům individuální i skupinovou podporu ze strany učitelů, umožňuje sociálně znevýhodněným 

žákům přípravu na vyučování, nabízí širokou nabídku bezplatných kroužků a odpoledních 

volnočasových aktivit. Při přípravě na vyučování i při vyučovacích hodinách žákům pomáhá asistent 

pedagoga.  

    Naším cílem je, aby se všichni žáci mohli v budoucnu co nejsamostatněji zapojit do pracovního 

poměru, vedeme žáky ke zvládání potřebných znalostí a dovedností nutných pro další vzdělávání. 

     V naší škole vytváříme podmínky pro rozvoj nadání dětí a žáků. Škola cíleně vyhledává a 

podporuje mimořádně nadané žáky. Nadaný žák je zařazen do takového programu vzdělávání, který 

vyhovuje jeho schopnostem a zájmům.  

Podmínky pro zařazenížáka mezi žáky nadané jsou: mimořádné školní výsledky v oboru či 

oborech, psychologické vyšetření na základě souhlasu rodičů se zaměřením na IQ a předpokládaný 

talent žáka, dohoda s rodiči, souhlas ředitele školy. TU vypracuje ve spolupráci s VP a žákem IVP. 

Plnění programu bude vyhodnocováno 4x ročně na pedagogických radách a dle potřeb bude IVP 

korigován. Žáci si povedou portfolio svých prací. Dle jejich schopností a zájmů jim bude navrhován i 

způsob dalšího vzdělávání na výběrových školách.  

     Rozvoj zájmů podporuje i nabídka kroužků. 

 

 

3.6. Dlouhodobé projekty 

 

     Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální 

dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, některé ročníkové či školní. O zapojení třídy do 

školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. 

     Pravidelně každým rokem pořádáme několik projektů. Jedná se o projekty v rámci 

environmentálního vzdělávání – Život kolem nás, třídění odpadu, Zdravé zuby, Zdravý životní styl, 

Den Země, projekty zaměřené na volbu povolání, projekty pro plnění Minimálního preventivního 

programu – Právo pro každý den, projekty ve spolupráci s rodiči žáků – odpolední akce ŠD a ŠK, akce 

spojené se svátky a ročními obdobími – Velikonoce, Vánoce, pouštění draků.        

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 9 

 

 

3.7. Spolupráce se zákonnými zástupci 
 

     Spolupráce se zákonnými zástupci se neustále rozvíjí. Zákonní zástupci mohou školu navštívit 

kdykoliv, vždy jsou přijati vedením a v době mimo vyučování i vyučujícími, v době konzultačních 

hodin a třídních schůzek a v době akcí pořádaných pro zákonné zástupce s dětmi nebo po dohodě 

s pedagogy. Zákonní zástupci jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím školní vývěsky, školní 

ročenky, pravidelných výstav a webových stránek školy. 

     Úzce spolupracujeme s obcí, při které je zřízena Rada školy jako kontrolní orgán. Organizujeme 

řadu kulturních vystoupení pro rodiče (programy pro důchodce, rodiče, veřejnost, Akademie, výstavy). 

 

 

3.8. Školní družina 
 

     Školní družina je základem řízení výchovy mimo vyučování. Není volným pokračováním školního 

vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. 

     Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době 

po vyučování žáků I.stupně. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci 

sociální ( tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před a po skončení vyučování).  

     Školní družina pracuje i v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivitu mimo vyučování 

(zájmové kroužky – výtvarné techniky, doučování v hlavních vzdělávacích oborech. 

     Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času. 

 

Činnosti školní družiny 

     Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž 

mezi nimi lze vést přesnou hranici: 

 

Činnosti odpočinkové 

Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají 

vřazeny většinou ráno, především pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále kdykoliv během dne – dle 

potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, 

poslechové činnosti, dětská videotéka apod. 

 

Činnosti rekreační 

Kladou za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek 

aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se 

jedná o sezónní hry (koupání, sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně, jízda na 

skateboardu) nebo o plnění úkolů dopravní výchovy, pohybových chvilek atd. 

 

Činnosti zájmové 

Navazují na výchovně-vzdělávací program školy, jsou uplatňovány formou hry a odpočinku. 

Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a 

ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo 

individuální. 

 pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, 

konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...) 

 výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, 

netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...) 
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 přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana 

životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů,žaludů,...) 

 hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, nácvik představení mažoretek, 

hudebně pohybové činnosti, volný tanec, instrumentální činnosti, zpěv s kytarou…) 

 sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry – v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...) 

 společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, debaty 

k významným výročím a událostem, prohlížení a četba naučné literatury, práce s internetem,...) 

 

Příprava na vyučování 

     Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy: 

 vypracování domácích úkolů ( pouze se souhlasem rodičů v souladu s křivkou výkonnosti 

žáka) 

 zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi 

při vycházkách a dalších činnostech 

 další aktivity spojené s přípravou na vyučování (doučování žáků z méně podnětných prostředí) 

 

Školní družina pro dojíždějící žáky 

     Školní družina pro dojíždějící žáky z vyšších ročníků v době před vyučováním je zřízena 

v prostorách jedné učebny, která je zároveň součástí školní družiny. Umožňuje tak žákům trávit 

smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, pracovat s počítačem, vypracovávat 

domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod. 

 

3.9. Školní klub 
 

     Školní klub (ŠK) je součástí školy a ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou 

ve škole a rodinnou výchovou. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním 

posláním ŠK je rozvoj talentu, zabezpečením zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků a dohled 

nad nimi. Klub je tvořen jednotlivými zájmovými útvary. Školní klub je určen primárně pro žáky 

II.stupně.  

Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době po 

vyučování žáků II.stupně. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci sociální 

(tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před a po skončení vyučování).  

    Zájmovém vzdělávání se skládá z těchto činností:  

 

a) pravidelná zájmová činnost  

b) příležitostná zájmová činnost  

c) soutěže 

d) poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně-patologických jevů 

e) individuální práce a práce s talenty 

f) spontánní činnost 

      

Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času. 

 

Činnosti školního klubu 

     Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠK činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž 

mezi nimi lze vést přesnou hranici: 

 

Činnosti odpočinkové 

Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají 

vřazeny většinou ráno, především pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále kdykoliv během dne – dle 
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potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, 

poslechové činnosti, dětská videotéka apod. 

 

Činnosti rekreační 

Kladou za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek 

aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se 

jedná o sezónní hry (koupání, sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně, jízda na 

skateboardu) nebo o plnění úkolů dopravní výchovy, pohybových chvilek atd. 

 

Činnosti zájmové 

Navazují na výchovně-vzdělávací program školy, jsou uplatňovány formou hry a odpočinku. 

Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a 

ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo 

individuální. 

 pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, 

konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...) 

 výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, 

netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...) 

 přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana 

životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů,žaludů,...) 

 hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, nácvik představení mažoretek, 

hudebně pohybové činnosti, volný tanec, instrumentální činnosti, zpěv s kytarou…) 

 sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry – v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...) 

 společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, debaty 

k významným výročím a událostem, prohlížení a četba naučné literatury, práce s internetem,...) 

 

Příprava na vyučování 

     Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy: 

 vypracování domácích úkolů ( pouze se souhlasem rodičů v souladu s křivkou výkonnosti 

žáka) 

 zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi 

při vycházkách a dalších činnostech 

 další aktivity spojené s přípravou na vyučování (doučování žáků z méně podnětných prostředí) 

 

Školní klub pro dojíždějící žáky 

     Školní klub slouží v době mezi 16.-17. hod. i pro dojíždějící žáky z nižších ročníků Umožňuje tak 

žákům trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, pracovat s počítačem, 

vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod. 

 

4. Charakteristika ŠVP 
4.1. Zaměření školy 
 

- chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. 

méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;  

- zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové 

vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a 

vzájemnému respektu; 

- pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků  
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- vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a 

využívání výpočetní techniky do všech oborů, podporovat výuku na počítačích a jejich 

využívání; 

- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; učit žáky aktivně 

rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 

- do podpory zdraví patří i sexuální výchova, témata sexuální výchovy jsou integrována do 

výuky    různých vzdělávacích oborů. Chceme, aby si žáci osvojili a kultivovali odpovědné 

chování, rozhodování a komunikaci v situacích souvisejících s reprodukčním zdravím, 

partnerskými vztahy, rodinným životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl 

provázen odpovědným přístupem ke zdraví a založení rodiny. 

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; 

- chceme stejnou péči věnovat všem žákům; 

- chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj 

dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s 

různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); 

- nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným 

druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; 

- chceme realizovat inkluzivní vzdělávání;  

- chceme podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; 

- chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj 

- chceme vést žáky k poznávání životního prostředí, k uvědomování si nezbytnosti zachování 

podmínek života, k poznávání vztahu člověka a životního prostředí 

 

 

 

4.2. Výchovné a vzdělávací strategie 
Cíle základního vzdělávání 

 

Cíl Co představuje v životě školy a žáka při výuce 

1. Umožnit žákům 

osvojit si strategii učení 

a  motivovat je pro 

celoživotní učení 

Rozvoj postojů, dovedností a způsobů  rozhodování 

metodami, které umožňují přímou zkušenost 

Dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů 

(nabídek) - knihovna, Internet, exkurze  

Propojení informací se skutečným životem 

Samostatnost, organizace vlastní činnosti 

Vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

Komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 

Poznávání vlastních možností 

Prezentace vlastních výsledků 

Tvořivost 

Práce v motivujícím prostředí 

Práce s přiměřeným učivem 

Hodnocení formou zpětné vazby 

Hodnocení za to, co žák zvládá, ne za to, co neumí 

Výuka bez situací nerovnosti a ponížení  

Stanovení dílčích cílů 

Zařazování metod, které podporují zvídavost 

Využívání kladného hodnocení 

Dobré výsledky podporují motivaci 

Osobní příklad 
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2. Podněcovat žáky 

k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 

k řešení problémů 

Poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 

Uplatňování mezioborových vztahů  

Objevování vzájemných vztahů a příčin přírodních, 

společenských a dalších jevů a dějů 

Přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím 

metodám 

Praktická cvičení 

Uplatňování základních myšlenkových operací – 

srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, 

abstrakce 

Rozvíjení schopnosti logického uvažování 

Řešení problémů na základě kritického zhodnocení 

informací 

Podpora netradičních způsobů řešení 

 

3. Vést 

žáky  všestranné, 

účinné a otevřené 

komunikaci 
 

Prostor pro střetávání a komunikaci různými formami 

(ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí 

technických prostředků atd.) 

Dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, 

prostor pro různé názory, respektování originálních, 

nezdařených aj. názorů) 

Základ pro hledání a objevování problémů 

Základ spolupráce a společného prožívání 

Předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

Práce v týmu 

4. Rozvíjet u žáků 

schopnost 

spolupracovat a 

respektovat práci 

a úspěchy vlastní i 

druhých 

Jasná pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti, 

sankce 

Atmosféra demokracie a přátelství 

Kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

Osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

Spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

5. Připravovat žáky 

k tomu, aby se 

projevovali jako 

svébytné,  svobodné  a 

zodpovědné  osobnosti, 

uplatňovali svá práva a 

plnili své povinnosti 

Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá 

rozhodnutí 

Demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

Nutnost dodržování mravních hodnot a slušného jednání 

Vhodnou formou prosazovat své zájmy 

Učit se argumentovat 

Pracovat se školním řádem 

6. Vytvářet u žáků 

potřebu projevovat 

pozitivní city v chování, 

jednání a v prožívání 

životních situací, 

rozvíjet  vnímavost a 

citlivé vztahy k lidem, 

svému prostředí i 

k přírodě 

Chápání bohatství a složitost citového života, rozvíjet 

citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém 

žijí 

Orientace ve vlastním citovém životě a v citových 

vztazích 

S pomocí dospělých řešení své citové vztahy 

Učit otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

Učit ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a 

ke kulturním a etickým hodnotám 

Vést k uvědomění citové nevyzrálosti v období dospívání 
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7. Učit žáky aktivně 

rozvíjet a chránit své 

fyzické, duševní a 

sociální zdraví 

a být za ně odpovědný 

Čistota prostředí školy 

Vhodné hygienické zázemí 

Vhodné prostředí - účelnost, funkčnost, estetičnost, 

bezpečí - spoluúčast na jeho úpravě 

Organizace denního režimu ve prospěch žáků (časová, 

obsahová) 

Zdravý stravovací a pitný režim 

Kompenzační a hygienické přestávky v učení 

Pohybové relaxační přestávky, dostatečná nabídka 

pohybových aktivit pro každého  

Škola bez kouře a drog 

Důsledná prevence šikany a násilí 

Vztahy ve škole - úcta, sounáležitost, uznání 

Respektování individuálních rozdílů, motivační hodnocení 

8. Vést žáky k toleranci 

a ohleduplnosti k jiným 

lidem, jejich kulturám 

a duchovním 

hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními 

lidmi 
 

Chápání principy a fungování demokracie v osobním 

životě i ve škole a společnosti 

Otevřenost vůči spolužákům 

Solidarita s druhými 

Rozvíjení kritických postojů k negativním projevům ve 

škole i společnosti 

Integrace žáků vyžadujících speciální péči 

Uvažování v evropských a celosvětových souvislostech 

Rozvíjení schopnosti empatie 

Multikulturní výchova – porozumění odlišnému způsobu 

života lidí z jiných kultur 

Vytváření podmínek pro adaptaci žáků z jiných kulturních 

prostředí 

Ohleduplnost vůči starým a nemocným lidem 

9. Pomáhat žákům 

poznávat a rozvíjet 

vlastní schopnosti 

v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat 

je spolu s osvojenými 

vědomostmi a 

dovednostmi 

při  rozhodování o 

vlastní životní a 

profesní orientaci 

Uplatňování sebehodnocení žáků. 

Harmonogram informační a poradenské činnosti v oblasti 

profesní orientace 

Osvojování základních pracovních dovedností a návyků 

Výstupní hodnocení žáků 

 

Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň 

klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní 

učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

  
KOMPETENCE K UČENÍ – umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní 

učení. 

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. 

Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít 

úspěch.. 
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Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich 

tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má 

žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly.  

  
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů. 

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve 

vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy (CERMAT, matematický Klokan ap.). 

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci 

si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných 

mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem 

využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se 

žáci zapojují do soutěží. Žáky vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, 

přípravě, realizaci i hodnocení. Žáky vedeme ke schopnosti kriticky posuzovat a vyhodnocovat 

informace související s životním prostředím. Žáky učíme hledat různé varianty řešení problémů 

životního prostředí. 

  
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i 

mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 

poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme 

děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami. Učíme žáky aktivné 

využívat komunikačních dovedností, jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí. 

 

  
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 

respektovat práci vlastní a druhých. 

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. 

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv). Usilujeme, aby žáci 

prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých 

pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke 

všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce.  

  
  
KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující 

svá práva a plnící své povinnosti.  

Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla 

chování vytvořená ve třídách. 

Je kladen důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec. Žáky vedeme k třídění 

odpadů. Při pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Vedeme žáky k chápání příčin 

a následků poškozování přírodních a kulturních hodnot. Učíme žáky rozumět jedinečnosti našeho 

regionu a jeho potřebám. Učíme žáky projevovat úctu k životu a k hodnotám, které neumí vytvořit 

člověk, oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny. 

  
  
KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a 

uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. 

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu 

sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o 

praktické exkurze. Výběrem volitelných oborů pomáháme žákům při profesní orientaci. Žáky vedeme 
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k osvojení praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě a při zacházení s přírodou. 

Uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání. 

 

 

 

 

     4.3. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
  

     4.3.1.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

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.  

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

4.3.1.1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Účelem podpory 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. Pravidla pro 

použití podpůrných opatření školou novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dochází ke změně velikosti skupiny, ve které může být 

poskytováno podpůrné opatření v podobě pedagogické intervence (navyšuje se ze 4 žáků na 6). Změny 

nabývají účinnosti od 1. září 2017, společně nabydou účinnosti 1. prosince 2017.  

V souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, se výstupy minimální doporučené úrovně využijí v případě podpůrných opatření od 

III.  stupně pouze u žáků s lehkým mentálním postižením. Výstupy, upravené v IVP žáků s lehkým 

mentálním postižením na základě minimální doporučené úrovně v rámci podpůrných opatření, jsou na 

vyšší úrovni než očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. K úpravám očekávaných výstupů 

stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními, za podmínek stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., upravovat 

očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. Je možná náhrada části 

vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů jinými vzdělávacími obsahy nebo náhrada celého 

vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím 

možnostem žáků, se využívá podpůrné opatření úprava obsahů a výstupů ze vzdělávání, 

prostřednictvím podpůrného opatření IVP u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, za podmínek 

stanovených školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními lze v souvislosti s touto náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích 

oborů, změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 

Pro žáky s jiným než mentálním postižením uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona je možné ve 

školním vzdělávacím programu upravit očekávané výstupy nebo nahradit vzdělávací obsah, jehož 

realizaci objektivně neumožňuje jejich znevýhodnění, jiným vzdělávacím obsahem, pokud to vyžadují 

speciální vzdělávací potřeby žáků, a to pouze tehdy, pokud to vyplývá z doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. 

PLPP a IVP zpracovává škola.  

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy v Rámcovém vzdělávacím 

programu základního vzdělávání, kterých je využíváno při stanovení individuálního vzdělávacího 

plánu. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími 
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požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima.  

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s 

lehkým mentálním postižením) upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné 

přizpůsobit i výběr učiva.  

 

4.3.1.2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  

Postup školy  při poskytování podpůrných opatření prvního stupně   

(1)  Plán pedagogické podpory zpracuje škola, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních 

vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

Plán není zapotřebí zpracovat v případě, že postačí zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb. 

(2) Plán pedagogické podpory zahrnuje popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná 

opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. 

(3) Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka. 

 (4) Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 

měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické 

podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, 

doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 

na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního 

stupně na základě plánu pedagogické podpory.  

(5)  S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující 

žáka a další pedagogické pracovníky kteří se podílejí na provádění tohoto plánu. Plán obsahuje podpis 

osob, které s ním byly seznámeny. 

 

• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy 

a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;  

• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na 

základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;  

 

4.3.1.3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků škola umožní:  

• uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností a při 

stanovování obsahu, forem i metod výuky;  

• všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;  

• při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření vzdělávání 

v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má zkušenost;  

• při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo augmentativní 

komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá 

jeho vzdělávacím potřebám;  

• v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin;  

• pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního vzdělávání na 

deset ročníků;  

• formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;  
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• spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky 

školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství 

(zejména při tvorbě IVP);  

• spolupráci s ostatními školami.  

 

4.3.2 Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností.  

4.3.2.1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  
Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu 

využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro 

vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých 

druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.  

Škola tedy využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je věnována pozornost i žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

4.3.2.2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané žáky ve škole  
• tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP u těchto žáků je prováděna na základě pokynu ředitele školy 

a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;  

• tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u těchto žáků je prováděna na 

základě pokynu ředitele školy a za spolupráce s výchovným poradcem, popř. jinými odborníky;  

 

4.3.3 Přehled podpůrných opatření  
Vzdělávání žáků se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle 

organizační a finanční náročnosti. Pro žáky je podpora bezplatná.  

Normovaná finanční náročnost  se nestanovuje pro kompenzační pomůcku, pokud je stejná nebo 

obdobná pomůcka žákovi hrazena na základě jiných právních předpisů a lze ji využít k naplnění jeho 

vzdělávacích potřeb.  

 A/ Podpůrná opatření prvního stupně – obecně 

Podpůrná opatření I. stupně: kompenzace mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo 

práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci 

pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí 

přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních 

dovedností. Úpravy navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým 

pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem 

žáka. Obtíže žáka jsou dále vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým 

stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Škola zohledňuje 

sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Podpůrná opatření směřují k 

naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční 

náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.  

Realizuje škola sama.  

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ  

- Zpracování plánu pedagogické podpory - Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a 

vyhodnocování zvolených postupů - Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy - 
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Prostředky pedagogické podpory žáka, zejména didaktické úpravy průběhu vyučování a práce s 

učivem. 

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní 

metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, 

výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou 

uplatňování podpůrných opatření. Poradenský pracovník školy spolupracuje s dalšími pedagogickými 

pracovníky.  

 

B) Podpůrná opatření druhého stupně – obecně 

Charakter vzdělávacích potřeb žáka je ovlivněn zejména aktuálním zdravotním stavem, opožděným 

vývojem, odlišným kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami žáka, problémy v 

počáteční schopnosti učit se a připravovat se na školní práci, nadáním, specifickými poruchami učení a 

chování, mírným oslabením sluchových nebo zrakových funkcí, mírnými řečovými vadami, oslabením 

dorozumívacích schopností, poruchami autistického spektra s mírnými obtížemi, nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka a dalšími specifiky, která vyžadují využívání individuálního přístupu ke 

vzdělávacím potřebám žáka, úpravy v organizaci a metodách výuky, v hodnocení žáka, ve stanovení 

postupu i forem nápravy a případného využití podpůrného opatření v podobě individuálního 

vzdělávacího plánu. Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné, lze je obvykle 

kompenzovat s využitím speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek nebo kompenzačních 

pomůcek, s podporou předmětu speciálně pedagogické péče a úpravami pedagogické práce.   

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY 

- doporučení školského poradenského zařízení,  - pracovník školského poradenského zařízení 

odpovědný za komunikaci se školou, - v případě potřeby osoba poskytující škole konzultace z důvodu 

své odbornosti pro účely vzdělávání nadaných žáků; - spolupráce s rodinou a případně dalším 

subjektem pro naplňování podpory žáka (školská zařízení, která se podílejí na vzdělávání žáka)  

- zařazení žáka do speciálně pedagogické nebo pedagogické intervenční péče podle skladby obtíží žáka 

a možností školy organizované školou nebo školskými zařízeními (školní družina, školní klub, 

středisko volného času, domovy dětí a mládeže). 

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ   

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní 

metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci rizikového chování, 

výchovný poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou 

uplatňování podpůrných opatření. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními. 

NORMOVANÁ FINANČNÍ NÁROČNOST  

-  stanoví se pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů: - 

úprava obsahu vzdělávání, - speciální učebnice a speciální učební pomůcky, - kompenzační pomůcky,  

-1 h / 1 týden pedagogické intervence na práci s  žáky nebo třídou ve škole, 1 h / 1 týden pedagogické 

intervence na práci s žákem nebo žáky ve školském zařízení, 1 h / 1 týden předmět speciálně 

pedagogické péče poskytovaný pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast 

speciální pedagogiky, psychologem s kvalifikací podle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „psycholog“), nebo speciálním pedagogem s kvalifikací podle § 18 

zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „speciální pedagog“), - 

C) Podpůrná opatření třetího stupně – obecně 

- vychází z vyhodnocení účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. 

Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka vyžaduje již znatelné úpravy v metodách práce, v 

organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě školního vzdělávacího programu, v hodnocení žáka. 

Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými specifickými poruchami učení, 

odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami žáka, poruchami chování, těžkou 

poruchou řeči (dorozumívacích schopností), řečovými vadami těžšího stupně, poruchami autistického 
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spektra, lehkým mentálním postižením, zrakovým a sluchovým postižením (slabozrakost, 

nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, dalšími obtížemi, které mají 

významný dopad na kvalitu a průběh vzdělávání žáka, případně je ovlivněn mimořádným 

intelektovým nadáním. Charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka je takový, že vyžaduje již i 

podporu práce pedagogického pracovníka asistentem pedagoga (pro maximálně 4 žáky).  

PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ PODPORY Doporučení školského poradenského zařízení, konzultant 

na straně vzdělavatele, spolupráce se žákem a zákonným zástupcem žáka a případně dalším subjektem 

pro naplňování podpory u žáka. Zařazení žáka do speciálně pedagogické péče (předměty speciálně 

pedagogické péče) nebo pedagogické intervenční péče, podle skladby speciálních vzdělávacích potřeb 

žáka a možností školy, organizované školou; pedagogická intervence pak i školským zařízením (školní 

družina, školní klub, středisko volného času nebo dům dětí a mládeže). Podpora práce pedagogického 

pracovníka asistentem pedagoga, speciálním pedagogem.  

PORADENSKÁ POMOC ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ  
Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují zejména poradenští pracovníci školy: školní 

metodik prevence se věnuje péči o žáky s rizikovým chováním a prevenci tohoto chování, výchovný 

poradce se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků. Normovaná finanční náročnost  se 

stanoví pro jednotlivá opatření, pokud nejsou již hrazena na základě jiných právních předpisů: - 

úprava výstupů a obsahu vzdělávání, - speciální učebnice a speciální učební pomůcky,  - kompenzační 

pomůcky,  - 3 h/ týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), 

případně psychologická intervence, 3 h/ týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se 

třídou), - služby asistenta pedagoga pro více žáků (sdíleného) podle charakteru speciálních 

vzdělávacích potřeb, maximálně pro 4 žáky na třídu, - podpora výuky dalším pedagogickým 

pracovníkem v rozsahu 0,5 úvazku, - podpora školním psychologem nebo školním speciálním 

pedagogem v rozsahu 0,5 úvazku (služba pro žáka a školu), -V případě, že účast na aktivitách 

školského zařízení vyžaduje u žáka také přítomnost asistenta pedagoga, poskytuje se jeho služba 

adekvátně jeho potřebám. Pokud škola a školské zařízení tvoří jeden právní subjekt, je stanoven rozsah 

práce asistenta pedagoga tak, aby mohl zajistit potřebnou podporu žáka ve školském zařízení.  0,25 

úvazku / 1 žák, P2 x 0,25 

Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické 

péče a v zajištění pedagogické intervence.  

§ 17 Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

(1) Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními II. až V. stupně, a to s přihlédnutím ke 

skladbě těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků.   

(2) Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními II. až V. 

stupně však nesmí přesáhnout 1/3 žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.   

(3) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně 

nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci 

(4) Omezení podle odstavců 1 a 2 se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění povinnosti 

přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 zákona, a dále u střední školy, 

konzervatoře nebo vyšší odborné školy. 

(5) Ve třídě, oddělení nebo ve studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, se mohou 

s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáků vzdělávat nejvýše 4 žáci uvedení v § 16 

odst. 9 zákona. Omezení podle věty první se neuplatní u školy, které v jeho plnění brání plnění 

povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 34 odst. 4 nebo § 36 odst. 7 zákona. 

 

Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která - pokud již není státem hrazená 

(maturity, závěrečné zkoušky atd.) -, je vyjádřena ve formě kódového označení v přehledu podpůrných 

opatření, který je součástí prováděcího předpisu, tedy vyhlášky ke vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Kód uvádí školské poradenské zařízení do doporučení ke vzdělávání žáka se 
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SVP. Škola následně přenese kód normované finanční náročnosti zvolených podpůrných opatření do 

matriky.  

4.3.3.1 Hlavní podpůrná opatření zahrnují (úplný přehled viz Přílohu č. 1 Vyhlášky č. 27/2016):  
a) Poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, případně školní 

psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc školského poradenského zařízení – 

PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a SPC (speciálně pedagogického centra)  

b) Úpravu organizace vzdělávání (například využívání disponibilních hodin pro vzdělávání žáků se 

SVP, které umožňují zařadit předměty speciálně pedagogické péče, intenzivnější výuku českého 

jazyka pro cizince a etnické menšiny, úpravu výuky u selhávajících žáků, úpravu obsahu vzdělávání, 

dále již zmíněné úpravy v hodnocení žáků a v metodách výuky, úpravy výstupů ze vzdělávání, existuje 

také možnost prodloužit dobu vzdělávání žáka až o 2 roky atd.)  

c) §18 Podpora organizace vzdělávání 

(1) Pokud je ve třídě, oddělení nebo studijní skupině počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v souladu s § 17 odst. 4 vyšší 

než 5, lze pro jejich vzdělávání využít asistenta pedagoga nad rámec poskytovaných podpůrných 

opatření; omezení počtu žáků připadajících na asistenta pedagoga se neuplatní.  

(2) Do počtu žáků podle odstavce 1 se nezapočítávají ti žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kterým je poskytováno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. 

 

d) Úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání – respektuje se, jakým způsobem se žák 

vzdělával, jaká měl podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě potřeby i při přijímání ke studiu a při 

ukončování vzdělávání  

 

e) Úpravu výstupů ze vzdělávání – upravený RVP ZV definuje podmínky, za kterých je možné 

úpravy výstupů ze vzdělávání na ZŠ připravit a skupiny žáků, pro které je možné tyto úpravy provést 

(žáci s LMP, žáci zrakově a sluchově postižení, případně žáci s kombinovaným postižením), viz 

S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Dále podrobněji k těmto úpravám dokument Úpravy ŠVP podle RVP ZV 

v tomto informačním balíčku.  

f) Využívání IVP (individuální vzdělávací plán, který se při vzdělávání těchto žáků již dnes 

uplatňuje), návrh na úpravu vzdělávání žáka připravuje ŠPZ (školské poradenské zařízení) a rodič 

nebo zletilý žák žádá ředitele školy o možnost vzdělávat se podle IVP; kontrola IVP probíhá 1x ročně. 

S IVP seznamuje ředitel školy, respektive třídní učitel všechny vyučující, kteří se na vzdělávání žáka 

podílejí  

 

g)Asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka - například speciálního 

pedagoga; ti se nově stávají podpůrnými opatřeními s normovanou finanční náročností  

h) Úpravu vzdělávání neslyšících žáků s podporou tlumočníků českého znakového jazyka a 

přepisovatelů  

ch) Možnost uplatnit augmentativní a alternativní formy komunikace  

i) Možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách  

j) Úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek  

Nová je také možnost poskytovat podpůrná opatření ve školských zařízeních, která se podílejí na 

vzdělávání žáka, případně na přípravě na vzdělávání žáka. Jedná se především o družiny, školní 

kluby. Druh a rozsah podpůrných opatření vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb žáka a také z 

toho, která podpůrná opatření má žák k dispozici ve škole a která jsou nezbytná i pro jeho činnost ve 

školských zařízeních.  



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 22 

Rozsah podpory je limitován dobou, kterou dítě v těchto zařízeních tráví. Popis možné podpory je 

uveden ve vyhlášce č.27/2016 Sb., v přehledu podpůrných opatření. Pokud je školské zařízení součástí 

právnické osoby - školy, obdrží škola jedno doporučení ke vzdělávání žáka.  

Ředitel školy poskytne ŠPZ, u něhož zákonný zástupce požádal o vyšetření a vystavení Doporučení ke 

vzdělávání žáka, aktuální informace o podmínkách a možnostech školy, které se vztahují k potřebám 

žáka a k možnostem takového žáka v ní vzdělávat.  

Po vydání doporučení má škola maximální dobu čtyř měsíců pro vytvoření doporučených podmínek 

pro vzdělávání žáka a zajištění podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě nelze ve škole zajistit 

např. stavební či technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou a zákonným zástupcem žáka 

možnost kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním případě doporučí rodiči školu, která je 

technicky připravena pro vzdělávání žáka.  

V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření (asistent pedagoga, 

speciální pedagog, učitel předmětu speciálně pedagogické péče apod.), hledá do doby zajištění 

personálního podpůrná opatření škola či školské zařízení řešení, které umožní podporu žáka (např. 

dohodou o podpoře a metodickém vedení s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním 

pravidlem, že jakékoli řešení musí být v nejlepším zájmu žáka.  

Škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka 

průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. Školské poradenské zařízení vyhodnotí 

poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání 

doporučení. V případě vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu se uplatní § 4 odst. 2.   

 

V případě žádosti o poskytnutí poradenské pomoci podané před 1. 9. 2017 se lhůta pro vydání zprávy a 

doporučení řídí právními předpisy účinnými v době od 1.9.2017 do 31.8.2018.Školské poradenské 

zařízení (PPP nebo SPC) nejpozději do tří měsíců od objednání žáka provede posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka a do 30 dnů od návštěvy ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření, lhůta 

k vydání jsou 4 měsíce. Pro rodiče a školu pak vypracuje Doporučení ke vzdělávání žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V případě, že podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je 

vyjádření dalšího odborníka (lékaře apod.), prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování 

Doporučení.  

Při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodiče a žáka, ze závěrů školy a 

PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té doby 

nebo i následně podíleli na péči o žáka.  

Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání žáka vyžadovat:  

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost asistenta pedagoga ve třídě v případě, že již ve 

třídě asistent působí, uzpůsobení dalších podmínek pro vzdělávání žáka, tj. velikost třídy, organizace 

vzdělávání atd.) – pak před vydáním doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou. Obvykle ve 

školách zajišťují tyto služby výchovní poradci nebo ředitel školy pověří jiného pedagoga, který bude o 

nastavování podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat  

b) informace dalšího ŠPZ, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb žáka takový, že 

bude třeba komunikovat s více zařízeními.  

 

Jedná se především o žáky s kombinovaným postižením, kdy žák má obtíže, které pramení například z 

poruchy učení a současně je slabozraký a je třeba mu poskytovat i speciálně pedagogickou péči. V 

takovém případě se musí domluvit dvě ŠPZ na formulaci jednoho Doporučení ke vzdělávání žáka, aby 

podpůrná opatření nebyla poskytována duplicitně  

Zákonný zástupce žáka, který přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštíví ŠPZ 

za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání žáka, způsobí  žákovi obtíže při 

vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže.  
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V této situaci se může škola obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se 

zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považována za mezní, 

tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu žáka (podrobněji 

viz materiál tzv. informačním balíčku Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu 

dítěte ve spojitosti se vzděláváním).  

 

4.3.4 .Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávací potřebou  

Doporučení vystavuje školské poradenské zařízení. Formulář Doporučení ke vzdělávání žáka se 

SVP lze nalézt v Příloze č. 5 Vyhlášky č. 27/2016 na S:\pracovnici-ucitele\inkluze. Po jeho vystavení 

seznamuje s jeho obsahem společně se zprávou z vyšetření zákonného zástupce žáka nebo žáka 

zletilého.  

Před skončením doby pro poskytování podpůrných opatření již nemusí ŠPZ vyrozumívat zákonné 

zástupce o potřebě nového posouzení. Nový termín bude uveden ve zprávě a v doporučení. Podpůrná 

opatření škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a poté, 

co zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka udělil ve škole nebo školském zařízení písemný 

informovaný souhlas s jejich poskytováním. Od 1.9.2017 dochází k drobným změnám ve formulářích 

IVP  a PLPP. 

 

Vyšetření žáka i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem rodiče nebo 

zletilého žáka. Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě upraveno se 

souhlasem všech participantů (škola, rodič, žák, ŠPZ) a s informovaným souhlasem rodiče či zletilého 

žáka podepsáno. Při vydání zprávy jsou výše jmenovaní informováni o jejím obsahu a jsou poučení o 

možnosti podat žádost o revizi podle § 16 b zákona. Od 1.9.2018 – vydání zprávy a doporučení do 30 

dnů ode dne posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců.  

  

Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření 

včetně IVP, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících vzdělávání 

žáka, vymezení pomůcek atd.  

Jak bylo zmíněno výše, navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se měla začít školou 

realizovat neprodleně, nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud tak škola z různých 

důvodů neučiní, je nezbytné opětovně vyhodnotit její postup a případně domluvit restrukturalizaci 

podpůrných opatření.  

ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření nejpozději po roce od jejich 

přidělení, jinak jejich platnost trvá zpravidla dva roky. Frekvence kontrol je obdobná jako v případě 

kontrol IVP, které bude obvykle součástí Doporučení (avšak nikoliv nutně vždy). Formulář doporučení 

viz Příloha č. 5 Vyhlášky (S:\pracovnici-ucitele\inkluze). 

Při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných budeme spolupracovat 

s těmito zájmovými organizacemi a dalšími institucemi, např. PPP Most, SPC Litvínov, Dyáda Most, 

OSPOD Most, PČR Obrnice a Most, Úřad práce Most, Obecní policie Bečov, Obecní úřad Bečov, PF 

UJEP Ústí nad Labem, grantové programy MŠMT. 

Péči o výše uvedené žáky se budou věnovat ředitel školy, zástupce ředitele školy, výchovný poradce, 

vyučující, rodiče. 

 

 

4.4. Průřezová témata 
 

Průřezová témata jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Průřezové téma 

Osobnostní a sociální výchova je na 1. stupni běžnou součástí výuky, proto zde není vyplněno. Blíže je 

integrace vyjádřena v učebních osnovách jednotlivých výučovacích oborů 1. stupně. 
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a) Osobnostní a sociální výchova  

b) Výchova demokratického občana  

c) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

d) Multikulturní výchova  

e) Environmentální výchova  

f) Mediální výchova  

  

Vysvětlivky 

Př/INT = daný tématický okruh je součástí přírodopisu, a to formou integrace 

  

a) Osobnostní a sociální výchova 

 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

OSOBNOSTNÍ 

ROZVOJ 

                  

Rozvoj schopností 

poznávání 

        ICT/INT Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
VZ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
VZ/INT 
ICT/INT 

Sebepoznání  

a sebepojetí 

          PŘ/INT 
VV/INT 

VV/INT VZ/INT 
ČJ/INT 
VV/INT 

VZ/INT 
VV/INT 

Seberegulace  

a sebeorganizace 

           
PŘ/INT 

Z/INT 

 
PŘ/INT 

Z/INT 

 
VZ/INT 
CH/INT 

Z/INT 

 
VZ/INT 
CH/INT 

Z/INT 

Psychohygiena 

          PŘ/INT   VZ/INT 
PŘ/INT 

 

 

 

VZ/INT 

Kreativita 

       ICT/INT Z/INT 
M/INT 
D/INT 

PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z/INT 
M/INT 

VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
ICT/INT 
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SOCIÁLNÍ ROZVOJ             

Poznávání lidí 

      AJ/INT AJ/INT Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
AJ/INT 
PŘ/INT 
CJ/INT 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
CJ/INT 
VV/INT 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
VZ/INT 
CJ/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
HV/INT 
CJ/INT 

Mezilidské vztahy 

        Z/INT 
HV/INT 
D/INT 

PŘ/INT 

Z/INT 
HV/INT 
PŘ/INT 

 

 

Z/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 

Z/INT 
VZ/INT 
D/INT 

PŘ/INT 

Komunikace 

       ICT/INT Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
PŘ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
VZ/INT 
HV/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
ICT/INT 

Kooperace a kompetice 

        Z/INT 
M/INT 
D/INT 

PŘ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
PŘ/INT 
AJ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
AJ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
AJ/INT 
CH/INT 
ICT/INT 

MORÁLNÍ ROZVOJ          

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

       ICT/INT Z/INT 
M/INT 
PŘ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
CH/INT 
ICT/INT 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

        Z/INT 
M/INT 

 

Z/INT 
M/INT 
PŘ/INT 

 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
CH/INT 

Z/INT 
M/INT 
VZ/INT 
D/INT 

CH/INT 
VV/INT 
ICT/INT 
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b) Výchova demokratického občana 

 

Tématické 

okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Občanská 

společnost a 

škola 

ČJ/INT 
M/INT 
PRV/INT 
VV/INT 

PRV/INT 
TV/INT 
PČ/INT 

PRV/INT VL/INT ČJ/INT AJ/INT   Z/INT 
VZ/INT 
CJ/INT 

VZ/INT 

Občan, 

občanská 

společnost a 

stát 

  PRV/INT PRV/INT 
TV/INT 

VL/INT PŘ/INT 
ICT/INT 

D/INT 
VT/INT 

Z/INT 
D/INT 
AJ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
D/INT 
VZ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
VZ/INT 
ICT/INT 

Formy 

participace 

občanů v 

politickém 

životě 

      VL/INT     Z/INT Z/INT 
D/INT 
AJ/INT 

Z/INT 
PŘ/INT 

Principy 

demokracie 

jako formy 

vlády a 

způsobu 

rozhodování 

      VL/INT PŘ/INT Z/INT 
D/INT 
VV/INT 

Z/INT Z/INT 
D/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 

Z/INT 
AJ/INT 
CH/INT 
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c) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

 

Tématické 

okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Evropa a 

svět nás 

zajímá 

ČJ/INT 
HV/INT 
PRV/IN

T 
VV/INT 

ČJ/IN

T 
AJ/INT 
HV/IN

T 

  VL/I

NT 
HV/I

NT 
ICT/I

NT 

M/INT 
HV/INT 
ČJ/INT 
AJ/INT 
PŘ/INT 
CJ/INT, 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
ČJ/INT 
AJ/INT 
PŘ/INT 
CJ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

M/INT 
VZ/INT 
HV/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
VT/INT 

M/INT 
HV/INT 
CH/INT 
ICT/INT 

Objevujem

e Evropu a 

svět 

    M/INT   VL/I

NT 
ICT/I

NT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
VT/INT 

M/INT 
VZ/INT 
HV/INT 
AJ/INT 
CJ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
CJ/INT 
ICT/INT 

Jsme 

Evropané 

        VL/I

NT 
M/INT 
D/INT 
VV/INT 

Z/INT 
M/INT 
D/INT 
PŘ/INT 
VV/INT 

Z/INT 
M/INT 
D/INT 
VZ/INT 
CH/INT 
VV/INT 

Z/INT 
M/INT 
D/INT 
AJ/INT 
CH/INT 
VV/INT 
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d) Multikulturní výchova 

 

Tématické 

okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Kulturní 

diference 

HV/INT 
PRV/INT 

PRV/IN

T 
ČJ/INT HV/IN

T 
ČJ/IN

T 
VV/IN

T 

VL/IN

T 
ČJ/INT 
VV/IN

T 

Z/INT 
ČJ/IN

T 
AJ/IN

T 

Z/INT 
D/INT 
AJ/IN

T 
CJ/IN

T 

Z/INT 
D/INT 
CJ/IN

T 

Z/INT 

Lidské vztahy 

  PRV/IN

T 
HV/INT 
TV/INT 

TV/INT 
ČJ/INT 

AJ/IN

T 
HV/IN

T 
ČJ/IN

T 
PČ/IN

T 
VV/IN

T 
TV/IN

T 

AJ/INT 
VL/IN

T 
PŘ/IN

T 
PČ/IN

T 
HV/IN

T 
VV/IN

T 
TV/IN

T 
ICT/IN

T 

Z/INT 
CJ/IN

T 
VT/IN

T 

Z/INT 
HV/IN

T 
ČJ/IN

T 
AJ/IN

T 
CJ/IN

T 
VT/IN

T 

Z/INT 
VZ/IN

T 
HV/IN

T 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 
VT/IN

T 

Z/INT 
VZ/IN

T 
HV/IN

T 
ICT/IN

T 

Etnický 

původ 

      ČJ/IN

T 
VV/IN

T 

VL/IN

T 
PŘ/IN

T 
HV/IN

T 
VV/IN

T 

Z/INT Z/INT Z/INT 
ČJ/IN

T 
D/INT 
PŘ/IN

T 

Z/INT 
D/INT 
CJ/INT 

Multikultura-

lita 

    AJ/INT   TV/IN

T 
Z/INT 
D/INT 

Z/INT 
HV/IN

T 
VV/IN

T 

Z/INT 
HV/IN

T 
AJ/IN

T 
CJ/IN

T 

Z/INT 
HV/IN

T 
CJ/INT 

Princip 

sociálního 

smíru a 

solidarity 

  PRV/IN

T 
PRV/IN

T 
  VL/IN

T 
PŘ/IN

T 

Z/INT Z/INT Z/INT 
D/INT 

Z/INT 
AJ/INT 
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e) Environmentální výchova 

 

Tématické 

okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Ekosystémy 

VV/I

NT 
PRV/IN

T 
PRV/IN

T 
AJ/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 

AJ/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 

Z/INT 
PŘ/IN

T 
AJ/INT 
VV/IN

T 

Z/INT 
PŘ/INT 

Z/INT PŘ/INT 
VV/IN

T 

Základní 

podmínky 

života 

  PRV/IN

T 
PČ/INT 

PRV/IN

T 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 

VV/IN

T 
Z/INT,

P 
PŘ/IN

T 

PŘ/INT 
AJ/INT 

VZ/I

NT 
PŘ/IN

T 
CH/I

NT 

PŘ/INT 
CH/IN

T 

Lidské 

aktivity a 

problémy 

životního 

prostředí 

ČJ/IN

T 
PRV/I

NT 

  PRV/IN

T 
PČ/INT 

M/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 

M/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 

Z/INT 
M/INT 
ČJ/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 
VT/IN

T 

Z/INT 
M/INT 
PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 
  

Z/INT 
M/IN

T 
VZ/I

NT 
ČJ/IN

T 
CH/I

NT 
AJ/IN

T 
CJ/IN

T 
VV/I

NT 
VT/I

NT 

Z/INT 
M/INT 
CH/IN

T 
ICT/IN

T 

Vztah 

člověka 

k prostředí 

PRV/I

NT 
TV/INT PRV/IN

T 
M/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 
TV/IN

T 
PČ/IN

T 

M/INT 
PŘ/IN

T 
VV/IN

T 
TV/IN

T 
PČ/IN

T 

Z/INT 
HV/IN

T 
D/INT 
PŘ/IN

T 
VT/IN

T 

Z/INT 
M/INT 
HV/INT 
ČJ/INT 
D/INT 
PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
M/IN

T 
VZ/I

NT 
HV/I

NT 
D/IN

T 
PŘ/IN

T 
VV/I

NT 
CH/I

NT 
VT/I

NT 

HV/IN

T 
ČJ/INT 
D/INT 
PŘ/INT 
VV/IN

T 
CH/IN

T 
AJ/INT 
CJ/INT 
ICT/IN

T 
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f) Mediální výchova 

 

Tématické 

okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

kritické čtení a 

vnímání 

mediálních sdělení 

    ČJ/INT ČJ/INT HV/INT 
ICT/INT 

Z/INT 
PŘ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
PŘ/INT 
VT/INT 

Z/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 
VT/INT 

Z/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 
ICT/INT 

interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

ČJ/INT         Z/INT 
PŘ/INT 
  

Z/INT 
PŘ/INT 
  

Z/INT 
VZ/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 

Z/INT 
VZ/INT 
D/INT 
PŘ/INT 
CH/INT 

stavba mediálních 

sdělení 

      VV/INT VV/INT Z/INT 
VT/INT 

Z/INT 
VT/INT 

Z/INT 
VT/INT 

Z/INT 
ICT/INT 

vnímání autora 

mediálních sdělení 

HV/INT 
VV/INT 

HV/INT 
ČJ/INT 

    HV/INT         

fungování a vliv 

médií ve 

společnosti 

      TV/INT ČJ/INT 
TV/INT 

PŘ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

ČJ/INT 
VT/INT 

ČJ/INT 
D/INT 
CH/INT 
VV/INT 
VT/INT 

D/INT 
CH/INT 
ICT/INT 

tvorba mediálního 

sdělení 

        AJ/INT 
ČJ/INT 

Z/INT 
ČJ/INT 
AJ/INT 
CJ/INT 
VV/INT 
VT/INT 

Z/INT 
AJ/INT 
CJ/INT 
VV/INT 
VT/INT  

Z/INT 
CJ/INT 
VT/INT 

ČJ/INT 
CJ/INT 
ICT/INT 

práce 

v realizačním týmu 

          Z/INT,P 
VT/INT 

Z/INT,P 
VT/INT 

Z/INT,P 
AJ/INT 
VT/INT 

Z/INT,P 
AJ/INT 
VV/INT 
ICT/INT 
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5. Učební plány 

5.1. Učební plán pro I. stupeň (povinné vzdělávací obory) 
 

 

Celkem povinně hodin 20 22 25 25 26 118 

Vzdělávací 

oblast 

 
Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

47 

Český jazyk a 

literatura 
7 7 8 8 8 38 

Cizí jazyk (Aj, Nj) - - 3 3 3 9 
Matematika 

a její 

aplikace 

22 Matematika 5 5 4 4 4 22 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

- - - - 1 1 

Člověk a 

jeho svět 
12 

Prvouka 2 2 2 - - 6 

Vlastivěda - - - 1 2 3 

Přírodověda - - - 2 1 3 

Umění a 

kultura 
12 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 
Člověk a 

zdraví 
10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět 

práce 
5 Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 

Průřezová 

témata 
P  P P P P P P 

Volitelné 

vzdělávací 

obory 

9 

 

1 2 2 2 2 9 
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5.2. Učební plán pro II. stupeň  
 

Celkem povinně hodin 29 30 31 32 122 

Vzdělávací 

oblast 
 Vzdělávací obor 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. součet 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

 

35 

Český jazyk a 

literatura 
4 4 5 4 17 

Cizí jazyk (Aj) 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk - 2 2 2 6 
Matematika 

a její 

aplikace 

18 Matematika 4 5 4 5 18 

Informační 

a 

komunikační 

technologie 

1 

Informační a 

komunikační 

technologie 

- - - 1 1 

Člověk a 

společnost 
12 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a 

příroda 
26 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie - - 2 2 4 

Přírodopis 2 2 2 1 7 

Zeměpis 2 2 1 2 7 

Umění a 

kultura 
10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a 

zdraví 
10 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví - - 1 1 2 
Člověk a svět 

práce 
4 Pracovní výchova 1 1 1 1 4 

Průřezová 

témata 
P  P P P P P 

Volitelné 

vzdělávací 

obory 

6  3 1 1 1 6 
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5.3. Učební plán pro I. a II. stupeň (volitelné vzdělávací obory) 
 

 

a) I. stupeň ZŠ 

 

Obor 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Čtení a psaní 1 1 1 - - 

Výtvarné činnosti 1 1 1 1 1 

Domácnost - - - 1 1 

Pohybové hry 1 1 1 1 1 

Seminář z matematiky - - - - 1 

Seminář z ČJ - - - 1 1 

 

 

 

 

b) II. stupeň ZŠ 

 

Obor 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. maximálně 

Literární seminář 1 1 - - 2 
Seminář z ČJ - - 1 1 2 

Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 
Výpočetní technika 1 1 1 - 3 

Přírodovědná 

praktika 
1 1 1 1 4 

Výtvarný seminář 1 1 1 1 4 
Domácnost 1 1 1 1 4 

Konverzace v AJ 1 - - - 1 
Finanční gramotnost - - 1 1 2 

Sportovní hry 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

5.4. Poznámky k učebnímu plánu 

 

Na I.stupni ze 16 hodin disponibilní časové dotace je 7 hodin využito k posílení časové dotace 

jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace,  

zbylých 9 hodin je určeno k realizaci volitelných vzdělávacích oborů . 

Posílené vzdělávací obory – ročník: počet hodin 

Český jazyk a literatura – 1.ročník: 1 hodina, 2. ročník. 1 hodina, 3.ročník: 1 hodina, 4.ročník: 1 

hodina, 5.ročník: 1 hodina 

Matematika – 1.ročník: 1 hodina, 2.ročník: 1 hodina 

Volitelné vzdělávací obory – 1.ročník: 1 hodina, 2.,3.,4.,5. ročník: 2 hodiny 

 

Na II.stupni z 24 hodin disponibilní časové dotace je 18 hodin využito k posílení časové dotace 

jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad rámec vymezené minimální časové dotace, 
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zbylých 6 hodin je určeno k realizaci volitelných vzdělávacích oborů. Volitelným oborům se vyučuje 

podle jejich charakteru po dobu nejméně jednoho pololetí. 

 

Posílené vzdělávací obory – ročník :počet hodin: 

Český jazyk a literatura – 8.ročník : 1 hodina, 9. ročník: 1 hodina 

Další cizí jazyk – 7.ročník : 2 hodiny, 8.ročník : 2 hodiny, 9.ročník : 2 hodiny 

Matematika – 7.ročník:1 hodina, 9. ročník: 2 hodiny 

Fyzika – 8.ročník:1 hodina, 9.ročník: 1hodina 

Chemie – 8.ročník: 1 hodina 

Přírodopis – 8.ročník: 1 hodina 

Zeměpis – 9.ročník 1 hodina 

Dějepis – 7.ročník: 1 hodina 

Pracovní výchova – 6.ročník: 1 hodina 

Volitelné vzdělávací obory – 6.ročník: 3 hodiny, 7.ročník : 1 hodina, 8.ročník : 1 hodina, 9.ročník : 1 

hodina 
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6.1. Učební osnovy pro I. a II. stupeň 
6.1.1. Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda) 

 

Prvouka 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně 

-  pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných  vztahů a souvislostí 

- hraní určených rolí a řešení modelových situací 

- utváří se prvotní ucelený obraz světa 

- poznávání sebe i nejbližšího okolí 

- seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy 

- vnímání lidí a vztahů mezi nimi 

- všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů 

- porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti 

- porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům 

- chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

-    výuka probíhá ve třídě 

Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů:  

Místo, kde žijeme – důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a 

regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

Lidé kolem nás – upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se 

základními právy a povinnostmi 

Lidé a čas – orientace v dějích a čase 

Rozmanitost přírody – poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání 

proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody 

Člověk a jeho zdraví – základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první 

pomoci a o bezpečném chování různých životních situací. Poznávání sebe na základě 

poznávání člověka jako živé bytosti. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci  jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět. 

- poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí 

- upevňování preventivního chování 

- orientace ve světě informací 

-  časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací  

- učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií 

- učitel motivuje žáky pro celoživotní učení 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a 

bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost  

-    učitel pomáhá žákům, aby došli  k samostatným objevům, řešením a závěrům 
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      -    učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají    

            různých informačních zdrojů 

 

Kompetence komunikativní 

Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. 

- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, 

 bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci 

- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech  a 

výtvorech 

- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí  

- učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení  otázek  k věci, 

 vzájemnému  se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a  pomáhají si  

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci pracují ve skupině. 

- efektivně spolupracují na řešení problémů 

- učí se respektovat názory druhých 

- přispívají k diskusi 

-  učitel učí se věcně argumentovat  

- učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů 

 

Kompetence občanské 

- učitel  utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům 

- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 

-  učitel vede žáky k respektování pravidel 

 

Kompetence pracovní 

Žáci jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.  

- učitel učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení 

- učitel zohledňuje soudobý stav a poznání a technického rozvoje  

 

 

V Prvouce budou realizována tato průřezová témata:  

 EV – vztah člověka k životnímu prostředí, ekosystémy, … 

 VDO – občanská společnost a škola – pravidla chování, … 

 MKV – princip sociálního smíru 
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Prvouka, učební osnovy – 1. ročník 
  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná cestu do školy a zpět,riziková místa asituace 

zná název  školy, orientuje se ve školní budově 

zná jméno třídní učitelky a ředitele školy 

chová se ukázněně ve škole i mimo školu 

dokáže rozlišit nežádoucí formy chování 

 

umí si připravit pomůcky do školy 

udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce 

umí si uspořádat pracovní místo 

rozlišuje čas k práci a odpočinku 

 

dodržuje základní hygienické návyky 

zná základy správné životosprávy – výživa, vitamíny, 

odpočinek, spánek, pitný režim apod. 

zná zásady správného chování u lékaře 

 

umí pojmenovat části lidského těla 

zná názvy běžných onemocnění 

ví, co dělat v případě úrazu (první pomoc) 

 

orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina 

umí vyjmenovat dny v týdnu 

zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat 

umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období 

umí popsat změny v přírodě podle ročního období 

umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce 

Domov 

Škola 

Osobní bezpečí 

 

 

 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

 

 

 

Péče o zdraví, zdravý životní styl 

 

 

 

 

Lidské tělo 

Osobní bezpečí 

 

 

Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Kultura 

 

 

VDO – Občanská společnost a 

škola - výchova dem. občana 

v rámci třídního kolektivu 

 

Výchova k samostatnosti, 

k seberealizaci, ke smyslu pro 

spravedlnost, odpovědnost a 

ohleduplnost 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá -poznávání evropských 

kultur 

 

MKV –Kulturní diference. 

Etnický původ - poznávání 

etnických skupin 

 

EV – Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí  

 

Vztah člověka k prostředí -

výchova k životnímu prostředí 

 

 

vést žáky k uvědomění si 

nové pozice 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice 

zná vztahy mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, 

sestra, teta apod.) 

umí vyprávět o  svém domově, bydlišti a okolí – les, 

louka, pole, potok apod. 

zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat 

rozliší a zná ovoce a zeleninu, stromy a keře, zná 

zemědělské plodiny 

 

Rodina 

Soužití lidí 

Domov 

Obec, místní krajina 

Živočichové 

Rostliny 
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Prvouka, učební osnovy – 2. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve 

společnosti 

umí slušně požádat o pomoc a poděkovat 

zná vztahy rodina – příbuzní (sestřenice, bratranec apod.) 

projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i 

jiných lidí, jejich přednostem i nedodtatkům 

zná základní části lidského těla 

pozná důležité orgány v těle, smyslové orgány 

umí poskytnout první pomoc, ovládá způsoby komunikace 

s operátory tísňových linek 

umí dodržovat osobní hygienu, zdravá výživa 

 

orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí 

je schopen komunikovat s prodavačem 

umí zacházet s přidělenými penězi 

 

zná a dodržuje základní pravidla pro chodce 

umí správně přecházet vozovku 

zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.) 

rozlišuje dopravní prostředky – auto, vlak apod. 

zná a umí pojmenovat základní části  a vybavení jízdního 

kola a vybavení pro cyklisty 

předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí 

se snaží vyhýbat 

rozezná nebezpečí různého charakteru,využívá bezpečná 

místa pro hru a trávení volného  

Rodina 

Chování lidí 

Soužití lidí 

 

 

 

Lidské tělo 

Péče o zdraví 

 

 

 

Obec, místní krajina 

Právo a spravedlnost 

Vlastnictví 

 

Osobní bezpečí 

Chování lidí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

(harmonické vtahy v rodině) 

- Princip sociálního smíru a 

solidarity 

 

VDO – Občanská společnost a 

škola (demokratické vztahy ve 

třídě – tvorba třídního řádu) 

- občan, občanská společnost a stát 

(odpovědnost za své činy, 

seznámení se se základními 

lidskými právy, principy soužití s 

minoritami) 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost 

orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, 

hodiny, minuty (denní režim dětí, práce a odpočinek) 

seznámí se s významnými postavami českých dějin 

pozná významné památky a památky v okolí bydliště  

 

zná zaměstnání rodičů 

umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař, 

učitel, řidič apod.) 

zná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží 

pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení 

v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.) 

váží si práce a jejích výsledků 

 

pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých 

ročních obdobích 

rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka, 

zahrada, pole, potok, řeka 

má povědomí o významu životního prostředí pro člověka 

zná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny 

chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, 

světlo, teplo apod.) 

rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté 

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, 

byliny a zemědělské plodiny, pozná druhy ovoce a zeleniny 

zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata 

zná některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu 

pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.) 

zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky  

Orientace v čase a časový řád 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Regionální památky 

Báje, mýty, pověsti 

 

Vlastnictví 

Kultura 

Rodina 

 

 

 

 

 

Voda, vzduch 

Půda 

Rostliny, houby, živočichové 

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě 

a ochrana přírody 

 

 

MKV – Kulturní diference (vlastní 

kulturní zakotvení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Ekosystémy (les, louka, pole, 

rybník) 

 

EV – Vztah člověka k prostředí 

(ochrana životního prostředí, 

třídění odpadu, životní styl) 

 

EV – Základní podmínky života 
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Prvouka, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní 

krajině 

zná základní údaje z historie a současnosti obce 

zná některé lidové a místní zvyky a tradice 

 

 

 

orientuje se v plánku obce 

ví, kde je kostel, obecní úřad, nádraží apod. 

určí hlavní a vedlejší světové strany 

v přírodě se umí orientovat podle světových strany 

 

 

umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a 

změny látek – barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. 

 

 

užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, hmotnost, 

objem, teplotu 

 

rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny 

 

 

zná základní rozdělení živočichů – savci, ptáci, 

obojživelníci, ryby, hmyz 

Domov 

Škola 

Obec, místní krajina 

Kultura, současnost a minulost 

v našem životě 

Báje, mýty,pověsti 

 

Naše vlast 

Obec, místní a okolní krajina 

Současnost a minulost v našem 

životě 

Regionální památky 

 

Vlastnosti a změny látek 

Voda a vzduch 

Nerosty a horniny, půda 

 

Vážení a měření 

 

 

Živá a neživá příroda 

Životní podmínky 

 

Živočichové 

Životní podmínky 

VDO - Občanská spol. a škola - 

vytváření pravidel chování, 

pravidla týmové spolupráce 

 

Hv - lidové písně 

 

EV - vztah člověka k prostředí - 

náše obec, živ. styl       

 

VDO - Občan, občanská spol. a stát 

- práva a povin., odpovědnost za 

své činy 

 

EV - Lidské akt. a problémy  ŽP - 

hospodaření s odpady 

 

 

M- zápis a měření jednotek 

 

 

EV - zákl. podm.života - voda, 

ovzduší, půda, energie, přír.zdroje 

 

Hv  - písničky o zvířatech 

 

vycházka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoduché pokusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vycházky 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla 

ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin 

rozlišuje domácí a hospodářská zvířata 

zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních 

společenstvích (pole, louky, les apod.) 

umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního 

společenství 

 

umí pojmenovat části rostlin 

umí popsat projevy života rostlin 

zná vybrané druhy plodů a semen  

zná význam semen 

zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na 

zahrádkách, loukách, v lese) 

zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny 

pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je 

pojmenovat 

 

má povědomí o významu životního prostředí 

uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici 

(chodec, cyklista) účastníka silničního provozu 

jedná tak,aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 

péče o zdraví, zdravá výživa,osobní bezpečí 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě 

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

Rostliny 

Životní podmínky 

Rovnováha v přírodě 

Ohleduplné chování k přírodě 

Ochrana přírody 

 

 

 

 

 

Člověk 

Rodina 

Soužití lidí 

Chování lidí 

Právo a spravedlnost 

Lidské tělo  

 

 

 

EV - Ekosystémy - les, pole, vodní 

zdroje, město, vesnice, kulturní 

krajina 

 

 

Hv - písničky o rostlinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV - Princip soc. smíru a 

solidarity - základní lid. práva, 

odstranění předsudků vůči 

etnických skup. 

 

 

 

besedy (CHKO) 

 

 

 

 

 

 

 

vycházky 

 

herbář 
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Přírodověda 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

- výuka probíhá ve třídě, ve volné přírodě 

- vyučuje se ve 4. ročníku po dvou hodinách týdně a v 5. ročníku po jedné hodině týdně 

- přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, je členěna do pěti 

tematických okruhů: 

Místo, kde žijeme 

-    okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a                     

živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí 

Lidé kolem nás  

- základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie,bezpečí 

- bezpečný pohyb /praktické poznávání místních a regionálních skutečností,utváření 

přímých zkušeností/ 

- základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy 

přírodního prostředí 

Lidé a čas 

- orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne 

- současnost a minulost v našem životě 

- svět financí 

Rozmanitost přírody 

- Země jako planeta sluneční soustavy 

- rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky 

života, životní potřeby a podmínky 

- rovnováha v přírodě 

- vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, 

živelné pohromy, ekologické katastrofy 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 

lidské reprodukce 

- zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života 

- poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první pomoci 

- osvojení bezpečného chování a vzájemné pomoci v různých životních situacích 
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- partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 

- poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka 

- situace hromadného ohrožení 

 

Součástí výuky je exkurze do planetária. 

Oborem se prolínají průřezová témata, zejména EV (vztah člověka k prostředí, zodpovědnost 

a spoluodpovědnost za stav životního prostředí, ekosystémy, základní podmínky života) a 

dále OSV a VDO. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

 učitel umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou 

literaturu 

 žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit 

výsledky svého pozorování 

 žáci poznávají podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich 

předcházení 

 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami 

 žáci se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se 

vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. 

 

Kompetence komunikativní 

 učitel vede žáky k používání správné terminologie 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech, k pojmenování 

pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a 

výtvorech 

  žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, 

názory a podněty jiných 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 45 

 Žáci se učí samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, efektivní a 

bezkonfliktní komunikaci v méně běžných situacích, bezpečné komunikaci 

prostřednictvím elektronických médií 

 

Kompetence sociální a personální 

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně 

 žáci pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

respektují názory a zkušenosti druhých 

 učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 

 

Kompetence občanské 

 učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě 

 učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

 žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a 

jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení 

vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 žáci poznávají a upevňují preventivní chování, účelné rozhodování a jednání 

v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti 

druhých,včetně chování při mimořádných událostech 

 

Kompetence pracovní 

 učitel umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

 žáci si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují 

vymezená pravidla
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Přírodověda, učební osnovy – 4. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

umí charakterizovat některá společenstva – les, louka, voda, u 

lidských obydlí apod. 

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy 

v jednotlivých společenstvech  

umí popsat stavbu jejich těla 

zná jejich způsob života 

zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby  

v jednotlivých společenstvech 

umí běžně se vyskytující živočichy a rostliny správně zařadit 

do jednotlivých společenstev 

seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi 

stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí 

v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit 

ví a umí vysvětlit, co jsou rostlinná patra    

ví, jak se máme v lese chovat 

 

zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití, 

rostliny vytrvalé, jednoleté, jedovaté, léčivé 

zná běžné druhy zeleniny a ovoce 

 

má základní informace o postavení Země ve vesmíru 

uvědomuje si podmínky života na Zemi 

ví, jaký je rozdíl mezi planetou a hvězdou 

umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi 

umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období jako 

důsledek pohybu Země ve vesmíru 

seznámí se s působením magnetické a gravitační síly 

Rozmanitost přírody 

Přírodní společenstva 

- rostliny, houby, živočichové   

  (průběh a způsob života, výživa,  

  stavba těla) 

- životní podmínky 

- ohleduplné chování v přírodě a  

  ochrana přírody (živelné     

  pohromy a ekologické    

  katastrofy) 

 

 

 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

- okolní krajina - rozšíření  

  rostlinstva a živočichů, přírodní   

  zajímavosti v okolí domu  

 

 

 

Vesmír a Země 

- sluneční soustava, den a noc,  

  roční období 

 

 

EV-ekosystémy-les, pole, vodní    

  zdroje 

- základní podmínky života-voda,  

  půda, ochrana biologických  

  druhů 

 

vycházky 

 

 

 

opak. prvouka - telefonování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – kreslení 

 

Pč – modelování 

 

 

 

Exkurze do planetária 

 

EV-lidské aktivity a problémy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

dodržuje správný denní režim 

 

 

 

zná stavbu lidského těla 

ví, co je kostra, umí pojmenovat hlavní části 

ví, co je svalstvo a zná jeho význam 

umí pojmenovat a najít některé vnitřní orgány 

 

zná zásady první pomoci (zlomeniny, zástava dýchání apod.) 

rozpozná život ohrožující zranění 

zná telef. čísla tísňového volání (pro přivolání první pomoci, 

hasičů a policie), ovládá komunikaci s operátory  

zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování, 

správné výživy 

ví, jak postupovat v případě ohrožení 

ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo 

ví, co je terorismus a anonymní oznámení 

 

zná a umí pojmenovat běžně užívané elektrické spotřebiče 

zná zásady manipulace s el. spotřebiči 

zná zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el. proudem 

 

 

vnímá dopravní situaci,správně ji vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

 

 

 

 

Lidé a čas 

- orientace v čase – kalendáře,   

  režim dne, roční období 

 

Člověk a jeho zdraví 

- lidské tělo ( stavba základní  

   funkce a projevy) 

- životní potřeby člověka 

 

Péče o zdraví , zdravá výživa 
- první pomoc 

- mimořádné události a rizika 

ohrožení 

- integrovaný záchranný systém 

- situace hromadného ohrožení 

- osobní bezpečí (bezpečné   

  zacházení s elektrickými   

  spotřebiči) 

- péče o zdraví (první pomoc při   

  zasažení elektrickým proudem) 

 

 

 

 

Dopravní značky,rizikové 

situace v dopravě 

 

 

 

 

životního prostředí 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí-

prostředí a zdraví 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi,obhájí a odůvodní své 

názory,připustí svůj omyl,dohodne se na společném postupu a 

řešení 

 

orientuje se v základních formách vlastnictví,používá peníze 

v běžných situacích,odhadné a zkontroluje cenu nákupu a 

vrácené peníze 

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů 

vysvětlí,proč spořit,kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 

Lidé kolem nás  

- principy demokracie 

- ohleduplnost,etické zásady 

 

Vlastnictví 

- rozpočet,příjmy,výdaje 

- forma peněz,způsoby placení 

- banka,úspory,půjčky 
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Přírodověda, učební osnovy – 5. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata,mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

zná důležité nerosty a horniny 

umí vysvětlit proces zvětrávání hornin 

zná využití některých nerostů 

zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými 

přírodními zdroji 

umí popsat vznik půdy, zná význam půdy, její využití 

a princip ochrany 

zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice,zem. 

přitažlivost 

dokáže pozorovat živočichy a rostliny 

umí určit a zařadit některé živočichy a rostliny do 

biolog. systému 

umí vysvětlit pojem potravní řetězec a pyramida a 

uvede příklad 

 

ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky 

jejího porušení 

zná význam zdravého životního prostředí pro člověka, 

zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu, půdy atd. 

zná pojem recyklace 

zná a umí vysvětlit význam čističek odpadní vod 

zná pravidla chování v CHKO a v přírodě 

uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka 

do přírody a krajiny a umí uvést příklad   

umí charakterizovat přírodní jevy a z nich vyplývající 

rizika vzniku mimořádných událostí, v modelových 

situacích prokáže, že se umí chránit 

Rozmanitost přírody 

- nerosty a horniny, půda (vznik   

  půdy a její význam,hospodářsky   

  významné horniny a nerosty,   

  zvětrávání) 

 

 

- vesmír a Země 

 

 

  

 

 

 

 

- rovnováha v přírodě (vzájemné   

   vztahy mezi organismy) 

- životní podmínky 

 

 

 

- ohleduplné chování k přírodě a  

   ochrana přírody 

 

- rizika v přírodě 

 

 

EV - ekosystémy 

- základní podmínky života 

- lidské aktivity a problémy životního  

   prostředí 

- vztah člověka k prostředí (prolíná  

   výukou po celý šk. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oživení znalostí  

z 4.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakování a 

rozšíření učiva 4. 

roč. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata,mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

zná původ člověka jako druhu 

vnímá dopravní situaci,správně ji vyhodnotí ,vyvodí 

závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

rozezná nebezpečí různého charakteru,chová se 

obezřetně,v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe 

i jiné 

Člověk a jeho zdraví 

- dopravní značky 

- předcházení rizikovým 

situacím v dopravě a 

v dopravních prostředcích 

/bezpečnostní prvky/ 

- osobní bezpečí / označování 

nebezpečných 

látek,šikana,týrání,zneužívání,

brutalita aj.formy násilí 

v médiích/ 

- mimořádné události / varovný 

signál,evakuace,požár IZS/ 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata,mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

zná způsob rozmnožování a umí charakterizovat 

hlavní etapy vývoje člověka 

zná části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci, 

smyslová ústrojí 

zná a dovede jednat podle zásad první pomoci 

uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 

ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

simulujících mimořádné události 

uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a 

alkoholu, gamblerství  

zná nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 

ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti  

zná svoje základní práva a povinnosti – týrání, 

zneužívání, šikana 

umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra 

zná pravidla telefonování na tyto instituce 

zná význam pojmů terorismus, rasismus 

je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů 

v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých 

látek apod.) 

zná zásady bezpečného chování v různém prostředí – 

škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz, 

a řídí se jimi 

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která 

porušují lidská práva nebo demokratické principy 

chápe korupci jako protiprávní jednání a rozpozná ji 

 

 

- lidské tělo (základy lidské   

   reprodukce, vývoj jedince) 

 

 

- péče o zdraví, zdravý životní 

styl,správná výživa,pitný režim 

- nemoci přenosné a nepřenosné 

- ochrana před nemocemi 

přenosnými krví 

- pravence nemocí a úrazů 

- první pomoc 

- osobní,intimní,duševní hygiena 

- návykové látky a zdraví 

- partnerství, rodičovství, základy  

   sexuální výchovy 

 

 

Lidé kolem nás 

- právo a spravedlnost (právní  

   ochrana občanů a majetku,   

   základní lidská práva a práva  

   dítěte)  

- korupce 

- právní ochrana občanů a 

majetku 

- základní globální problémy  

   (významné sociální problémy,  

   problémy konzumní  

   společnosti, nesnášenlivost  

 

 

VDO - občan, občanská společnost a stát 

- principy demokracie jako formy vlády a  

   způsobu rozhodování 

 

beseda s pracovníky HZS 

MKV - lidské vztahy 

- etnický původ 

- princip sociálního smíru a solidarity 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata,mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

 

 

 

 

 

zná jednoduché stroje a jejich praktické použití – 

páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod. 

zná princip a užití parního stroje a spalovacího 

motoru, zná jejich význam v technického pokroku 

 

má základní poznatky o využití el. energie 

zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci 

s běžnými el. přístroji 

umí sestrojit jednoduchý el. obvod 

zná zdroje el. energie 

   mezi lidmi 

- situace hromadného ohrožení 

- osobní bezpečí  

 

 

Člověk a technika 

- osobní bezpečí (bezpečné  

   používání elektrických  

   spotřebičů) 
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Vlastivěda 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

      -  výuka probíhá ve třídě 

- je realizována ve  4. ročníku  - 1 hod. týdně 

                                v 5. ročníku  -  2 hod. týdně 

-     vlastivěda se realizuje ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět  

- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě  se realizují tři 

okruhy 

 

Místo, kde žijeme   

- chápání organizace života v obci, ve společnosti 

- praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu 

- postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

 

Lidé kolem nás   

- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi 

- uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti 

   a rovného postavení mužů a žen 

- seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě 

- směřování k výchově budoucího občana  demokratického státu 

 

Lidé a čas   

- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů 

- snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace   

   z historie a současnosti 

 

 

 organizace-  žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s výužíváním 

různých forem práce, s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

 průřezová témata – v tomto oboru jsou realizována tato: MKV, EGS, VDO 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení   

- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo 

- učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit 

 

Kompetence k řešení problémů  

– učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině 

-  učitel umožňuje,aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. 

-  učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence komunikativní  

– učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny 

-  využívá časové údaje při  řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a   

   budoucnosti 

-  učitel vede žáky k ověřování výsledků 

-  učitel podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence sociální a personální  

– rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy 

- odvodí význam a  potřebu různých povolání a  pracovních činností 

- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a   

   jiných forem záznamů 

-  učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny 

  

Kompetence občanská  

– pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech    

   ČR (případně ve státech Evropy 

-  projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti 

-  učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich   

    výsledků 

-  učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

      

Kompetence pracovní  

– uplatňuje elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech   

   porovnává minulost a současnost 

-  učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

-  učitel vede žáky k plánování úkolů a postupů 

-  učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat
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Vlastivěda, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezioborové 

vztahy Poznámky 

zná pojem nadmořská výška 

umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a 

rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy 

umí vyhledat Prahu na mapě ČR, umí najít své bydliště 

na mapě 

zná název kraje a krajského města, minulost regionu, 

památky, kulturní střediska 

zná specifika kraje 

 

umí vyhledat ČR na mapě Evropy 

zná rozdíl mezi podnebím a počasím 

umí charakterizovat podnebí ČR 

zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří 

zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem 

 

ví, že Praha je hlavní město ČR 

zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy 

zná významné průmyslové podniky, kulturní a 

vzdělávací instituce 

umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní, 

západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko 

umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle 

mapy (povrch,poloha,hospodářství.....) 

umí vyhledat na mapě významná města a řeky a 

seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých 

oblastech 

umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko a 

Místo, kde žijeme 

 - obec (město), místní krajina -    

  části, poloha v krajině,   

  minulost a současnost 

 

 

 

 

 

Okolní krajina (místní oblast, 

region) 
- zemský povrch a jeho tvary,   

  půda, rostlinstvo, živočišstvo,   

  vliv krajiny na život lidí,  

  životní prostředí, orientace,  

  světové strany 

 

 

 

Regiony ČR 

- Praha a vybrané oblasti ČR,  

  surovinové zdroje, výroba,  

  služby a obchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj – vypravování o cestování 

 

Čj – vypravování z prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv – památky 

 

Čj – vypravování, reprodukce textu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezioborové 

vztahy Poznámky 

chráněná území ČR 

umí pojmenovat a ukázat  na mapě sousední státy 

 

umí vysvětlit význam globu a mapy 

zná význam měřítka mapy 

zná základní geografické značky 

umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří 

umí ukázat na mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří, 

vrchoviny a nížiny v ČR 

umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a 

nížinou 

zná turistickou mapu a místní krajiny 

 

zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR 

zná oficiální název ČR a správně ho píše 

seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními 

symboly a demokracií v ČR 

 

 

zná a umí vyprávět některé regionální pověsti 

zná některé postavy ze Starých pověstí českých 

zná některé významné osobnosti a památná místa 

českých dějin 

 

 

 

 

Naše vlast 

- domov, národ, státní zřízení a  

  politický systém, státní správa,  

  samospráva, státní symboly 

 

Mapy obecně zeměpisné a 

tematické 

- obsah, grafika, vysvětlivky  

 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské vztahy,  

  obchod, firmy 

- vlastnictví - soukromé,  

  veřejné, osobní, společné 

 

Lidé a čas 

- regionální památky - péče o  

  památky, lidé a obory 

  zkoumající minulost 

 

Báje, mýty, pověsti 
- minulost kraje, domov, vlast,  

  rodný kraj 

Exkurze do Prahy 

 

 

Čj – čtení 

 

Vv – ilustrace k pověstem 

 

Čj – vlastní jména, názvy států 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDO - občanská společnost a škola 

-občan,občanská společnost a stát 

-formy participace občanů v politickém  

  životě 

-principy demokracie jako formy vlády a   

  způsobu rozhodování 
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Vlastivěda, učební osnovy – 5. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

zná letopočet vzniku ČR 

zná jméno prvního a současného prezidenta 

zná pojmy vláda, parlament, zákon 

 

 

 

 

umí najít na mapě ČR jednotlivé kraje,  

umí popsat jejich polohu v ČR 

umí najít významná města, řeky apod. v jednotlivých 

oblastech 

zná významné průmyslové podniky v jedn. oblastech 

zná významné zemědělské plodiny 

s pomocí mapy umí porovnat hustotu osídlení, 

zalesnění, průmysl jednotlivých oblastí 

 

orientuje se na mapě, 

umí na mapě ukázat státy EU 

umí na mapě určit polohu státu k ČR, najít hlavní město 

dokáže stručně charakterizovat stát EU 

 

 

 

 

zná pojmy a umí časově zařadit Velká Morava, 

Přemyslovci, Jagelonci 

zná významné osobnost a umí je zařadit do příslušného 

Místo,kde žijeme 

- naše vlast -domov, krajina,  

  národ, základy státního zřízení  

  a politického systému ČR,  

  státní správa a samospráva,  

  státní symboly,armáda ČR 

  

- regiony ČR - Praha a vybrané  

  oblasti ČR , surovinové zdroje,  

  výroba, služby a obchod 

 

 

 

 

 

 

Evropa a svět 

- kontinenty, evropské státy,  

  EU, cestování 

 

Mapy obecně zeměpisné a 

tematické 

- obsah, grafika, vysvětlivky  

 

Lidé a čas 

- současnost a minulost v našem  

  životě – proměny způsoby  

-regionální zajímavosti 

 

MKV - kulturní diference 

-lidské vztahy 

 

Projekt - Z dějin ČR 

(od pravěku do středověku -projekt 

prolíná obory) 

 

ČJ - literární zpracování,  

 

VV, PČ  

 

EGS - jsme Evropané 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt - využití poznatků dětí získaných  

cestováním 

EGS-Evropa s svět nás zajímá 

-objevujeme Evropu a svět 

-jsme Evropané 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezioborové 

vztahy 
Poznámky 

období Karel IV., Jan Hus, Masaryk  

umí popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes 

umí popsat charakteristické rysy způsobu života 

v pravěku, středověku a dnes 

 

umí popsat charakteristické rysy způsobu života 

v pravěku, středověku a dnes 

 

  života, bydlení, předměty  

  denní potřeby, průběh  

  lidského života, státní svátky a  

  významné dny 

- orientace v čase -dějiny jako  

  časový sled událostí,  

  kalendáře, letopočet, generace 

 

Lidé kolem nás 

- soužití lidí - mezilidské vztahy,  

  obchod, firmy 

- vlastnictví - soukromé,  

  veřejné, osobní, společné 

  

-kultura - podoby a projevy  

 kultury, kulturní instituce,  

 masová kultura a subkultura 

MKV-etnický původ 

-princip sociálního smíru a solidarity  
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6.1.2. Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) 

 

Fyzika 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

   Obor fyzika je vyučován jako samostatný obor v 6., 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně. 

 

Vzdělávání v oboru fyzika: 

- směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí 

- vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální 

vlastnosti a procesy 

- vede k vytváření a ověřování hypotéz 

- učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi 

- směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, pracovních listů, odborné 

literatury) 

- samostatné pozorování 

- krátkodobé projekty  

 

Výuka probíhá v učebně.Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování 

pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Obor fyzika úzce souvisí s ostatními obory vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie 

- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos 

elektromagnetických signálů, srdce - kardiostimulátor 

- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

- rozvíjení kritického myšlení, navrhování způsobů řešení problémů, ochota pomoci a 

spolupracovat  (VDO) 

- rozvíjení dovedností a schopností  (OSV) 

- posuzování obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, princip výroby elektrické 

energie, klady a zápory jaderné energetiky (EV) 

- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

- evropská a globální dimenze v efektivním využívání zdrojů energie v praxi, výroba a 

potřeba energie v globálním měřítku, udržitelný rozvoj (EGS) 

- vzájemné respektování (MKV) 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

  Učitel vede žáky : 

- k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- k používání odborné terminologie 

- k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí mezi získanými daty 

 

Kompetence k řešení problémů 

- 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 je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  

na diskusi 

- učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

 

Kompetence sociální a personální 

- využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení 

problémů 

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

- učitel vede žáky  k ochotě pomoci 

 

Kompetence občanské 

- učitel vede žáky k  šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity 

jednotlivých energetických zdrojů 

- učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě 

(např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb) 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními 

přístroji a zařízeními
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Fyzika, učební osnovy – 6. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles 

 

- správně používá pojem atom, molekula,iont 

- má představu o tom, z čeho se skládá atom 

 

- popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a   

  vlastnosti, kterými se od sebe liší 

 

- ovládá značky a jednotky základních veličin 

- vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

 

- změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit v různých   

  jednotkách 

 

- změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a    

  rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné    

  jednotce 

 

- změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného  

  válce a zapsat výsledek 

 

- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot   

   z naměřených hodnot 

 

- předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty   

   zvětší nebo zmenší 

látka a těleso 

částicové složení látek, složení 

atomu (jádro, obal, proton, 

neutron a elektron) 

- rozdělení látek na pevné,   

  kapalné a plynné 

 

 

fyzikální veličiny 

 

 

- délka 

 

 

- hmotnost 

 

 

 

- objem 

 

 

- teplota 

 

 

-teplotní roztažnost těles 

 

Ch - návaznost v 8.roč.-atomy,  

        ionty, prvky, chem.vazba 

 

EV- změny skupenství-počasí- 

        srážky, atd. 

EGS – možnost vzniku eroze 

 

M - převody jednotek, převodní   

       vztahy 

 

OSV 

 

Z - 6.roč. - sluneční soustava, vliv 

Měsíce, slapové jevy 

 

M - jednoduché výpočty 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku  

   hodin 

 

- rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí 

  prodloužené pružiny porovná podle velikosti dvě působící 

  síly 

- změří sílu siloměrem 

- užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící  

   na těleso a hmotností tělesa 

F = m.g při řešení jednoduchých úloh 

 

-čas 

 

 

-síla působící na těleso 

 

 

 

-gravitační síla, gravitační pole 
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Fyzika, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

 mezioborové vztahy 

 Projekty a kurzy 

Poznámky 

- fyzikální veličiny dokáže vyjádřit v různých jednotkách (d,  

  V, m, t, t) 

 

- z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním   

  používá vztah ρ=m/V, měří hustoměrem, pracuje  

  s tabulkami 

 

- rozeznává jednotlivé druhy sil 

- změří třecí sílu 

- užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu  

   materiálu a drsnosti třecích ploch, ale nikoli na jejich  

   obsahu 

- navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 

 

- určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil  

   stejných či opačných směrů 

 

- určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá  

  fakt, že poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese 

 

 

- využívá Newtonovy zákony k vysvětlení nebo předvídání  

   změn pohybu tělesa při působení sil 

 

- využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce  

fyzikální veličiny 

 

 

hustota 

 

 

 

síla 

 

třecí síla 

 

 

 

 

skládání sil 

výslednice sil 

 

těžiště tělesa 

 

 

 

Newtonovy pohybové zákony 

(první,druhý a třetí) 

 

otáčivé účinky síly 

M – desetinná čísla 

 

 

CH 8.r. – vlastnosti látek 

 

 

 

 

 

OSV – bezpečnost silničního   

            provozu 

 

 

 

 

M – grafické sčítání a odčítání   

        úseček 

 

 

 

 

EV- silniční doprava – rozložení 

nákladu – škody na komunikacích 

 

 

opakování a rozšíření 

učiva z 6.ročníku 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

 mezioborové vztahy 

 Projekty a kurzy 

Poznámky 

   a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací 

 

 

- zjistí zda na těleso působí magnetická síla 

- dokáže popsat využití magnetické síly  v praktických  

   situacích 

- ověří existenci magnetického pole 

- u konkrétního magnetu dokáže pokusně určit druh pólu a  

   graficky znázornit indukční čáry 

 

- rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem  

   k jinému tělesu 

- změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 

- určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý  

   čas 

- používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost  

   rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh 

- znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na  

   čase a určí z něj k danému času dráhu a naopak 

páka 

pevná kladka 

 

magnetické vlastnosti  látek 

magnetické pole 

 

 

 

 

 

pohyb a klid tělesa, jejich 

relativnost 

 

dráha a čas 

 

okamžitá a průměrná rychlost 

rovnoměrného pohybu 

 

OSV – bezpečnost silničního  

provozu – setrvačnost – 

bezpečnostní pásy 

 

 

 

 

 

 

Z 6.r. – postavení Země ve  

            vesmíru 

 

OSV- práce s buzolou, orientace   

          na mapě 

 

M 7.r.- přímá a nepřímá úměrnost 
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Fyzika, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

- v jednoduchých případech určí velikost a směr působící 

tlakové síly 

 

-užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a 

obsahem plochy na níž síla působí 

 

-užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických 

zařízení 

 

-vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá 

vztah p=h ρ g k řešení problémů a úloh 

 

-objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr 

v konkrétní situaci 

 

-porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, 

zda se těleso potopí v kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo 

zda bude plovat na hladině 

 

- vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak 

plynu v uzavřené nádobě 

 

-rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy  

těleso ve fyzice práci koná, s porozuměním používá vztah  

W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh 

 

tlaková síla 

 

 

tlak 

 

 

Pascalův zákon 

 

 

hydrostatický tlak 

 

 

vztlaková síla působící na tělesa 

v kapalině 

 

plování, vznášení se a potápění 

těles v kapalině 

 

 

atmosférický tlak 

tlak plynu v uzavřené nádobě 

 

mechanická práce 

 

 

 

EV – železniční – silniční 

doprava, přetěžování kamiónů – 

škody na komunikacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – záchrana tonoucího 

 

 

 

 

 

 

Z – atmosféra Země 

 

EV- předpověď počasí 

 

EV- znečištění ovzduší, exhalace 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

 

-z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu  

polohové a pohybové energie, je schopen porovnat pohybové 

energie těles na základě jejich rychlostí a hmotností 

 

-vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty 

 

-rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy  

tepelné výměny (vedením, tepelným zářením) 

 

-dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem,  

zná-li hmotnost, měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty 

tělesa (bez změny skupenství) 

 

-rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen uvést  

praktický příklad  (tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, 

 sublimace a desublimace) 

 

-určí skupenské teplo tání u některých látek 

 

-zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, dokáže  

vysvětlit základní meteorologické děje 

-objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě 

 

-popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných  

těles (na základě poznatků o gravitačních silách) 

-odliší planetu a hvězdu 

-popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce,  

 

výkon 

polohová a pohybová energie 

 

 

vnitřní energie tělesa 

 

tepelná výměna 

 

 

teplo přijaté a odevzdané tělesem 

 

 

 

změny skupenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesmír 

 

 

Sluneční soustava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS- tepelná izolace- -šetření 

energií 

 

 

 

 

 

 

EGS-globální oteplování Země-

skleníkový efekt 

 

EV-změny skupenství- 

předpověď počasí, voda 

 

Z 6. r. postavení Země ve 

vesmíru 

EGS – planeta Země jako 

součást vesmíru 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

planetky, komety) 

-má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  

-objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik  

jednotlivých měsíčních fází 
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Fyzika, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  

kurzy, projekty 

 

Poznámky 

- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, 

pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou  

látkové prostředí 

- chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od 

překážky a dovede objasnit vznik ozvěny 

- využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na 

prostředí, kterým se zvuk šíří 

 

- zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet 

- rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou 

různé zdroje zvuku v jeho okolí 

- určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého 

zvuku na člověka 

 

- rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla 

- rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze 

odráží 

- využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik 

stínu 

- vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a 

pro další optická prostředí 

 

- využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických 

prostředí k nalezení obrazu v rovinném zrcadle 

- pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a 

akustika 

zvuk, zdroj zvuku 

šíření zvuku 

odraz zvuku 

 

 

 

 

tón, výška tónu 

kmitočet tónu 

hlasitost zvuku 

 

 

 

světlo, zdroj světla 

 

 

přímočaré šíření světla 

 

rychlost světla 

 

 

odraz světelného paprsku 

 

zrcadla 

EV – nadměrná hladina zvuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – využití zrcadel 

v alternativních zdrojích energie- 

sluneční elektrárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakování CH 8, F 6 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  

kurzy, projekty 

 

Poznámky 

dokáže uvést příklad jejich využití v praxi 

- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla 

 

- rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou 

prostředích, zda se světlo při přechodu z jednoho prostředí do 

druhého bude lámat ke kolmici nebo od kolmice 

- rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko 

tenké spojky a určí její ohniskovou vzdálenost 

- dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické 

přístroje a jak se využívají v běžném životě 

- porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a způsobu 

nápravy těchto očních vad brýlemi 

 

- pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, 

vysvětlí vznik duhy v přírodě 

 

- porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, 

iont) 

- na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě 

tělesa elektricky přitahovat či odpuzovat 

- podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o 

kladný či záporný iont 

 

- ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí 

existuje elektrické pole 

- pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem 

elektrický proud 

-objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, 

 

 

 

lom světla na optickém rozhraní 

 

 

 

 

optické čočky 

 

 

 

 

rozklad světla 

 

 

atom a jeho složení proton, 

neutron, elektron, elektrický 

náboj, iont 

 

 

 

 

elektrická síla, elektrické pole 

 

elektrický proud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV – informace v médiích o 

mikrosvětě 

 

 

 

 

 

 

CH 8. r.- atom, molekula, ionty 

 

 

 

 

 

 

OSV – bezpečné zacházení 

s elektrospotřebiči, první pomoc 

při úrazu el. proudem 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  

kurzy, projekty 

 

Poznámky 

pohybové) 

-změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí 

voltmetrem 

 

- dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými 

zařízeními, objasní nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti 

ochrany před zkratem 

 

- používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( A 

= U/I ) 

- pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a 

teplotou vodiče, zmenšuje se  se zvětšujícím se obsahem jeho 

průřezu a souvisí  s materiálem, ze kterého je vodič vyroben 

 

- správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod 

podle schématu 

- volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí 

- odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a 

určí výsledné elektrické napětí, výsledný elektrický proud a 

výsledný odpor spotřebičů 

 

- rozliší pokusně vodič od izolantu 

- uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a 

v plynech z běžného života a z přírody 

 

- rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich 

časového průběhu 

- ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu 

 

elektrické napětí 

 

 

pravidla bezpečné práce, zkrat, 

pojistka 

 

 

Ohmův zákon 

 

odpor vodiče 

 

 

 

jednoduchý a rozvětvený 

elektrický obvod 

 

 

 

 

 

 

vedení elektrického proudu 

v kapalinách a v plynech 

 

 

 

elektromagnetická indukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická praktika 9. ročník 

 

 

 

 

 

EGS – šetření el. energií (žárovka 

– zářivka) 

 

 

 

 

 

CH 9. r. galvanický článek 

 

 

 

EGS – alternativní zdroje energie, 

Elektrická energie, výroba 

el.energie a její vliv na životní 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  

kurzy, projekty 

 

Poznámky 

v cívce a objasní vznik střídavého proudu 

- popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu 

elektrické energie 

- dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie 

-popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie 

v elektrárnách na životní prostředí 

- vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a 

popíše, na jakém principu funguje jaderný reaktor 

- porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně 

- dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového 

záření na lidský organismus 

střídavý proud 

transformátor 

 

výroba a přenos elektrické 

energie 

 

štěpení atomového jádra 

řetězová reakce 

jaderný reaktor 

prostředí 

 

 

 

EGS – jaderná energie- výhody a 

nevýhody, vliv na životní 

prostředí 

EGS – freony- ozonová díra- 

škodlivý vliv UV záření  
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Chemie 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Obor chemie se vyučuje jako samostatný obor v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.  

 

   Vzdělávání v oboru chemie: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

- vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, 

chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů  

- učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a zdůvodňovat 

chemické jevy 

- učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů  

- učí získávat a upevňovat dovednosti pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi 

a dovednosti poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami 

a přípravky. 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:  

- frontální výuka je spojována s  praktickými cvičeními 

- nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů  

- práce ve skupinách 

- demonstrační pokusy 

 

Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy 

pomůckami. Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu 

s platnou legislativou. 

 

Výuka probíhá v učebně.Řád učebny chemie je nedílným vybavením učebny, dodržování 

uvedených pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné. 

 

Obor chemie je úzce spjat s ostatními obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části 

s matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – 

význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – 

chemické výpočty). 

 

Oborem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své 

zdraví (Osobnostní a sociální výchova , Výchova demokratického občana), na zodpovědnost a 

spoluzodpovědnost za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení 

v evropských a globálních souvislostech). 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel : 

- vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických 

vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, 

hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 
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- vede žáky ke správnému  používání chemických termínů, symbolů a značek 

- dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a 

pokusů 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel: 

- předkládá problémové situace související s učivem chemie 

- dává žákům možnost volit různé způsoby řešení 

- dává možnost obhajovat svá rozhodnutí 

- vede žáky k  promýšlení pracovních postupů praktických cvičení 

- vede žáky k  nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich 

chemické podstaty 

- klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel: 

-  vede žáky ke správnému užívání chemických  symbolů a značek 

-  podněcuje žáky k argumentaci 

-  zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat  

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel: 

-  zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

-  podněcuje žáky  ke smysluplné diskusi  

-  vytváří situace, při kterých se žáci  učí respektovat  názory jiných 

  

Kompetence občanské 

Učitel: 

-  společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a 

laboratorní řád 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí 

- vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout 

první pomoc) 

 

Kompetence pracovní 

Učitel: 

-  vede žáky k bezpečnému a účinnému používání  materiálů, nástrojů a vybavení 

- vyžaduje dodržování  vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých a ochrany životního prostředí  

- zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi 
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Chemie, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

- rozliší látky a tělesa 

- pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) 

 

- zná zásady bezpečné práce 

- dovede poskytnout 1. pomoc 

- zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc 

 
- umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí 

- zná pojmy koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený 

- zná příklady z praxe 

- umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a % 

koncentraci 

 
- zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek 

směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace  

- umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách 

- umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí 

 

- umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a 

znečištění 

- zná hlavní znečišťovatele pitné vody 

 

- zná procentový obsah hlavních složek vzduchu 

- umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny 

- zná hlavní znečišťovatele vzduchu 

- umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu 

látky, jejich vlastnosti, 

skupenství, rozpustnost, 

chemické děje 

bezpečnost práce v laboratoři a 

při pokusech 

 

 

směsi různorodé a stejnorodé 

roztoky, složení roztoků 

 

 

 

 

oddělování složek směsí 

 

 

 

 

 

voda 

 

 

vzduch 

 

 

 

Člověk a zdraví 

 

 

OSV – zodpovědnost za své zdraví, 

pomoc zraněným lidem 

 

M 

 

EV – likvidace úniku ropných a 

jiných škodlivých látek 

 

 

 

 

2. období - koloběh vody, 

skupenství 

teplota varu, tuhnutí 

 

 

2. období - význam kyslíku pro 

dýchání a hoření 

potřeba čistého vzduchu pro zdraví 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

 

- zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, 

neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva, 

protonové číslo, hmotnostní číslo  

- zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů 

v atomu 

- s PSP umí nakreslit schéma atomu 

- umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu 

- umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou 

 

- zná české názvy a značky u vybraných chemických prvků 

 

s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak 

- zná princip uspořádání prvků v PSP 

- umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP 

- umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP 

- zná znění a význam periodického zákona 

- zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy 

 

- umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 

- určí počet atomů ve vzorci 

 

- zná význam symbolů v chemické rovnici 

- umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou rovnicí 

- umí zapsat jednoduché rovnice 

 

- umí zformulovat zákon zachování hmotnosti 

- dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici 

- dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 

 

 

atom, molekula, ionty 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemické prvky 

 

periodická soustava prvků (PSP) 

 

 

 

 

 

 

chemické sloučeniny 

 

 

chemická vazba 

chemické reakce 

 

 

zákon zachování hmotnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

 

- umí vysvětlit pojem halogenid 

- zná pravidla názvosloví halogenidů 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná význam a užití NaCl 

 

- umí vysvětlit pojem oxid 

- zná pravidla názvosloví oxidů 

- umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

- zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO, 

Al2O3, SiO2  

 

zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid 

podle elektronegativity určí kyselinotvorný a zásadotvorný 

oxid 

orientuje se na stupnici pH 

zná rozmezí pH kyselin a zásad 

zná pojem pH indikátor 

zná barevné přechody univ.  indikátoru  

zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě 

 

umí vysvětlit pojem kyselina 

zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3 

zná zásady bezpečné práce s kyselinami  

zná postup ředění H2SO4 konc.  

umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 

 

jednoduché anorganické 

sloučeniny 

halogenidy 

 

 

oxidy 

 

 

 

 

 

kyselost a zásaditost roztoků, pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

kyseliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př, Z 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 

zná pravidla názvosloví hydroxidů 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, NH4OH, 

Ca(OH)2   

 zná zásady bezpečné práce s hydroxidy 

umí poskytnout první pomoc při poleptání 

 

zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně) 

ze zadání konkrétních reaktantů dokáže určit názvy a vzorce 

produktů 

zná příklady užití neutralizace v praxi 

 

umí vysvětlit pojem sůl 

zná pravidla názvosloví solí 

umí vytvořit vzorec z názvu a naopak 

zná vybrané metody přípravy solí 

zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební pojiva, 

modrá skalice, vápenec 

zná chemický princip výroby páleného vápna a hašeného 

vápna 

zná princip tvrdnutí malty 

hydroxidy 

 

 

 

 

 

 

 

neutralizace 

 

 

 

 

soli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př,  Z 
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Chemie, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy  
Poznámka 

zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce 

umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině 

pozná redox reakci 

zná princip výroby surového železa a oceli 

zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí 

umí vysvětlit děje na elektrodách při elektrolýze NaCl 

zná princip galvanického článku 

zná příklady užití elektrolýzy v praxi 

zná příklady užití galv. článku v praxi 

 

umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou 

reakcí 

umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná 

příklady z praxe 

zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji 

energie 

zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny  

umí poskytnout první pomoc při popáleninách 

zná způsoby hašení požáru, typy a užití hasících přístrojů 

zná vliv produktů spalování na životní prostředí 

zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty 

zpracování ropy a uhlí 

 

zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku 

rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený 

redox reakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhlovodíky 

 

Z - sv. naleziště rud 

Z - ocelářský průmysl 

 

EV – význam sběru starého železa 

a ost. kovů jako prům. suroviny, 

hosp. ztráty způsobené korozí Fe 

 

OSV – vlastní zodpovědnost za 

bezp. práci s topnými plyny a 

palivy 

 

Z - těžba ropy, uhlí, plynu 

 

EV – CO2 , CH4 jako skleníkové 

plyny, SO2 jako vedl. produkt 

spalování uhlí – kyselé deště 

význam obnovitelných zdrojů 

energie 

MKV – nebezpečí zneužití 

přírodního bohatství zemí 3. světa 

 

 

Př - ochrana přírody 

 

EGS – záv. sv. hospodářství na 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy  
Poznámka 

zná obecné vlastnosti uhlovodíků 

umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků  

C1 -C10 

zná pojmy alkan, alken, alkyn, aren 

umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce C1 -C10 

umí sestavit model uhlovodíků C1 -C10 

umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb 

zná vzorec, význam, užití methanu, ethanu, propanu, butanu, 

ethenu, etynu, benzenu 

zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly 

 

zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek 

umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků 

umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny 

 

zná význam freonů 

zná vlastnosti a užití teflonu ( polytetrafluorethylen) 

 

zná vzorec, význam, užití mehtanolu, ethanolu, glycerolu, 

fenolu 

zná pojem vícesytný alkohol 

umí vysvětlit rozdíl líh (ethanol) - denaturovaný líh 

zná podstatu alkoholového kvašení 

zná princip výroby destilátů 

zná důsledky působení methanolu a ethanolu na člověka 

 

zná vzorec, význam, užití formaldehydu, acetaldehydu, 

acetonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deriváty uhlovodíků 

 

 

 

halogenderiváty uhlovodíků 

 

 

alkoholy, fenoly 

 

 

 

 

 

 

 

karbonylové sloučeniny 

 

těžbě ropy, ochrana těžebních, 

dopravních a zpracovatelských 

provozů ropy a plynu před teror. 

útoky 

EV – nebezpečí havárie při 

přepravě a zpracování ropy 

MDV – inf. o haváriích tankerů 

OSV – osobní zodpovědnost při 

práci s uhlovodíky (zemní plyn, 

acetylen, benzen atd.) 

 

OSV – osobní zodpovědnost při 

práci s deriváty uhlovodíků 

(rozpouštědla, ředidla, barvy) 

EV – zneč. živ. prostředí (a 

odpadních vod) org. rozp. a řed., 

znež. živ. prostř. v chem. výrobách 

 poškození ozónové vrstvy 

EGS – poškození ozónové vrstvy 

jako globální problém lidstva 

 

OSV – poškození zdraví užíváním 

alkohol. nápojů, nebezpečí vzniku 

závislosti na alkoholu 

VDO – zákony o výrobě, prodeji a 

užívání alkohol. nápojů 

MDV – výsledky průzkumu KHS o 

užívání alkohol. nápoj nezletilými, 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy  
Poznámka 

zná karcinogenní účinky formaldehydu a acetonu 

zná pravidla bezpečné práce  

zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové 

zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny 

umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny a 

obecné schéma esterifikace 

rozliší sůl kyseliny a ester kyseliny 

 

zná pojmy monomer, polymer, makromolekula 

 

zná rovnici a podmínky fotosyntézy 

zná rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, poly-) 

zná obecné vlastnosti mono- a polysacharidů 

umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, 

celulózu, zná jejich výskyt a význam 

zná podstatu diabetes 

umí provést důkaz glukózy a škrobu 

 

rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe 

rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe 

zná schéma rovnice vzniku tuků 

zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu 

zná princip a význam ztužování tuků  

zná princip zmýdelnění 

umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a saponátů 

a vliv na životní prostředí 

 

 

 

 

karboxylové kyseliny 

 

 

 

 

 

makromolekulární chemie 

 

přírodní sloučeniny 

sacharidy 

 

 

 

 

 

 

tuky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlastní anketa ve třídě  

 

OSV – osobní zodpovědnost při 

práci s acetonem (karcin. látka) 

EV – nakládání se zbytky org. 

rozp., acetonu aj. 

 

Př - živ. prostředí 

Domácí nauky 

 

Ch 8 - destilace 

 

OSV – osobní zodpovědnost za 

svoji výživu, nadměrný příjem 

cukru 

 

OSV – osobní zodpovědnost za 

svoji výživu – nadměrný příjem 

tuků, cholesterol 

 

EV – znečištění odpadní vody 

saponáty 

EGS – znečištění odpadních vod 

saponáty jako globální problém 

lidstva 

 

OSV – osobní zodpovědnost za 

svoji výživu 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy  
Poznámka 

 

zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam 

zná princip trávení bílkovin a princip jejich vzniku v  

organismu   

zná význam DNA, RNA 

zná faktory poškozující bílkoviny 

umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin 

zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E 

zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě 

zná zásady zdravé výživy 

 

umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem 

z hlediska užitných vlastností a vlivu na životní prostředí 

zná rozdělení plastů podle vlastností 

zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD, PES, 

PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití 

zná význam recyklace plastů 

 

zná významné chemické závody v ČR 

zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně 

užívanými v domácnosti - lepidla, barvy, laky, čistící 

prostředky, ředidla atd. 

zná pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika, drogy, 

doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, 

karcinogeny 

zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání 

zná schéma výroby cukru, papíru, piva, skla, porcelánu a 

keramiky 

 

bílkoviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plasty a umělá textilní vlákna 

 

 

 

 

 

 

chemie v životě člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př - zelené rostliny 

Z - pěstování cukrovky a cukrové 

třtiny, bavlníku 

Z- papírny v ČR 

 

Př 8 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy  
Poznámka 

zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení 

zná názvy běžně užívaných hnojiv 

zná běžně užívané stavební materiály a pojiva  
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Přírodopis 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

 

   Obor přírodopis je vyučován jako samostatný obor v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6. – 8. ročníku 

dvě hodiny týdně, v 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

 

Vzdělávání v oboru přírodopis: 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny 

- poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům 

- umožňuje poznat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na 

sebe a ovlivňují se 

- podporuje  vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování 

- učí aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě 

- vede k chápání podstatných souvislostí mezi stavem přírody  a lidskou činností, závislosti 

člověka na přírodních zdrojích 

- seznamuje žáka se stavbou živých organismů 

- vede k pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i 

člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a 

zásahů člověka do přírody 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami 

- skupinová práce  (s využitím přírodnin, pracovních listů, odborné literatury) 

- přírodovědné vycházky s pozorováním 

- krátkodobé projekty  

 

Výuka probíhá v učebně.Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny , dodržování 

pravidel je pro každého žáka závazné. 

 

Obor přírodopis úzce souvisí s ostatními obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda: 

-chemie : ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a 

hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy 

- fyzika: fotosyntéza, světelná energie, sluch, zrak 

- zeměpis: rozšíření živočichů a rostlin, výskyt, biotopy, CHKO, Národní parky 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

- aplikace odpovědného jednání, zodpovědnost za své zdraví, angažovaný přístup 

k prostření (VDO) 

- evoluce  lidského chování, zvířecí a lidské komunikace, seberegulující jednání  (OSV) 

- porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských 

činností na prostředí, zachování biologické rovnováhy (EV) 

- komunikace a kooperace, kritické čtení (MDV) 

- evropská a globální dimenze v základech ekologie (EGS) 

- vzájemné respektování (MKV) 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

  Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání, třídění a propojování informací 

- ke správnému používání odborné terminologie 

- k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací 

- k nalézání souvislostí 

- k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají 

vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku 

 

Kompetence k řešení problémů 

- učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

- učitel zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí  k závěrům a 

vyhodnocují získaná fakta 

 

Kompetence komunikativní 

- práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  

na diskusi 

- učitel vede žáky  k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

- učitel umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost  sami zhodnotit výsledky své 

práce a reagovat na hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

 

Kompetence sociální a personální 

- využívání skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

- učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 

Kompetence občanské 

- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- učitel vede žáky k pochopení  práv a povinností v souvislosti s ochranou životního 

prostředí, ochranou vlastního zdraví i zdraví svých blízkých 

 

Kompetence pracovní 

- učitel vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci 

s mikroskopickými preparáty  a   s  živými  přírodninami 

- učitel zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout 

postup a časový rozvrh  
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Přírodopis, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- vysvětlí, co zkoumají jednotlivé biologické vědy 

- uvede příklady rozmanitosti přírody 

 

- popíše buňku, vysvětlí funkci organel 

- vysvětlí rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou 

- pracuje s mikroskopem, připraví jednoduchý 

mikroskopický preparát 

 

- vysvětlí rozdíl mezi nebuněčným, jednobuněčným a 

mnohobuněčným organismem, uvede příklady 

- vysvětlí pojmy: pletivo, tkáň, orgán, orgánová 

soustava, organismus 

- vymezí základní projevy života, uvede jejich 

význam 

 

 

 

- dokáže roztřídit organismy do říší 

- pochopí rozdíl mezi bakterií a virem 

- na příkladech řas, kvasinek a prvoků vysvětlí pojmy 

producent, konzument, reducent 

- pochopí nezbytnost jednotlivých složek v potravním 

řetězci 

 

- zná význam řas a vybrané zástupce 

Uspořádání živého světa (rozdělení 

přírody) 

 

Buňka 

 

 

 

 

Nebuněčnost, jednobuněčnost, 

mnohobuněčnost 

 

 

Projevy života: fotosyntéza, dýchání, 

výživa, růst, rozmnožování, dráždivost, 

vývin 

 

 

Třídění organismů 

Viry a bakterie 

Jednobuněčné organismy:  

- rostliny 

- houby 

- živočichové 

 

Mnohobuněčné organismy: 

Z  - Planeta Země 

EV - rozmanitosti přírody, 

probudit citový vztah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS - pandemie nemocí, 

očkování, problémy 3.světa 

EV- neléčit virová onemocnění 

antibiotiky 

EV-potravní řetězec,  

zachování rovnováhy     
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- umí vysvětlit rozdíl v e stavbě buňky hub a rostlin 

- umí popsat jednotlivé části hub 

- zná význam hub v přírodě i pro člověka, rozlišuje 

mezi parazitismem a symbiózou 

- pozná (i s pomocí atlasu) naše nejznámější jedlé a 

jedovaté houby 

- vysvětlí rozdíl mezi stélkou a tělem vyšších rostlin 

- pozná lišejník zeměpisný 

 

- popíše vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 

osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

- porovná stavbu těla tasemnice a škrkavky 

- rozlišuje vnitřní a vnější parazity 

 

- podle charakteristických znaků rozlišuje plže, mlže, 

hlavonožce 

- pochopí vývojové zdokonalení stavby těla 

- rozlišuje vodní a suchozemské druhy 

- pozná vybrané zástupce (hlemýžď, páskovka, 

škeble, srdcovka, sépie) 

- zná jejich význam a postavení v přírodě 

- popíše tělo žížaly a vysvětlí funkce jednotlivých 

orgánů 

- vysvětlí význam žížaly v přírodě 

 

- dokáže popsat vnější i vnitřní stavbu těla členovců 

- rozlišuje jednotlivé třídy členovců  podle 

- nižší rostliny 

- houby 

 

 

 

 

 

- lišejníky 

 

- nižší živočichové (bezobratlí) 

                žahavci 

                ploštěnci 

                hlísti 

 

       

                měkkýši 

 

 

 

 

 

                kroužkovci 

 

 

                

 

                členovci  

                                  - pavoukovci 

 

 

 

 

 

 

EV - symbioza, lišejníky jako 

indikátory čistoty ovzduší 

 

OSV- základní hygienické 

návyky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př- 8.r. – roztoči a onemocnění 

nervové soustavy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

charakteristických znaků 

- uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd 

- dokáže popsat tělo včely medonosné jako modelový 

příklad hmyzu 

- rozlišuje proměnu dokonalou a nedokonalou 

- orientuje se v nejznámějších řádech hmyzu a pozná 

vybrané zástupce 

- zhodnotí pozitivní i negativní význam 

hospodářských a epidemiologických druhů hmyzu 

- pochopí význam ostnokožců z vývojového hlediska 

                                  - korýši    

 

                                  -hmyz 

 

 

 

 

 

 

                                - ostnokožci 

 

EV, Ch – insekticidy 

  

EV- narušení přírodní rovnováhy, 

přemnožené druhy hmyzu - 

důsledky 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, modely hub, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro 

mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy, encyklopedie. 

Projekty a kursy 
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Přírodopis, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- vysvětlí význam a zásady třídění organismů 

- zná jednotlivé taxonomické jednotky 

 

- porovná vnitřní a vnější stavbu živočichů za použití 

osvojené odborné terminologie a vysvětlí funkci 

jednotlivých orgánů 

- dokáže rozdělit zástupce do jednotlivých tříd  a  

chápe vývojové zdokonalování 

- vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí 

- pozná vybrané zástupce ryb  

- rozlišuje nejznámější mořské a sladkovodní ryby 

- rozumí postavení ryb v potravním řetězci, význam 

ryb v potravě člověka 

- pozná vybrané zástupce obojživelníků 

- vysvětlí přizpůsobení obojživelníků vodnímu 

prostředí 

- pozná vybrané zástupce plazů, dávní plazi 

- seznámí se s exotickými druhy plazů a možností 

jejich chovu v teráriích 

- zná význam plazů v potravním řetězci 

- chápe vývojové zdokonalení stavby těla ptáků, 

jejich přizpůsobení k letu 

- pozná vybrané zástupce  a dokáže je podle znaků 

rozdělit do nejznámějších řádů (pěvci, dravci, 

hrabaví,atd.) - přizpůsobení prostředí 

- zná zástupce tažných a přezimujících ptáků 

 

Třídění organismů 

 

 

Strunatci: podkmen obratlovci 

třídy - kruhoústí 

         - paryby 

         - ryby 

 

 

 

 

 

 

            - obojživelníci 

 

 

           -  plazi 

 

 

 

             -  ptáci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z -rozšíření organismů, migrace 

EGS - mezinárodní smlouvy o 

rybolovu 

D – rybníkářství v Čechách  

 

EV -zamořené vodní plochy, 

ekologické havárie 

 

 

 

 

 

 

EV – ptačí krmítka, co je 

vhodné? 

Z – cesty ptáků 

EV – chov andulek, papoušků 

 

 

-zopakovat třídění 

bezobratlích ze 6. roč. 

-na konci 7. roč. umí 

vybrané organismy 

rozlišit dle diakritických 

znaků  a zařadit je do 

tax. skupin 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozšíření živočichů 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozšíření živočichů 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- vysvětlí vývoj rostlin 

- dokáže rozlišit nižší a vyšší rostlinu 

- zná příklady výtrusných rostlin  

-  vybrané zástupce rozlišuje na mechorosty a  

kapraďorosty 

- vysvětlí význam výtrusných rostlin v přírodě 

- vysvětlí rozdíl mezi výtrusnými a semennými 

rostlinami 

- podle charakteristických znaků rozlišuje hlavní 

zástupce nahosemenných rostlin 

- zná význam lesa a způsoby jeho ochrany 

 

- vysvětlí funkce jednotlivých částí rostlinného těla 

(kořen, stonek, list, květ, plod) 

- pochopí význam charakteristických  znaků pro 

určování rostlin 

- vysvětlí rozdíl mezi nahosemennou a 

krytosemennou rostlinou a uvede konkrétní příklady 

- rozliší podle morfologických znaků základní čeledi 

rostlin 

- zná významné zástupce jednotlivých čeledí a dokáže 

je roztřídit 

- vysvětlí význam lučních porostů  

- zná příklady a využití kulturních plodin 

- pracuje s atlasy a zjednodušenými klíči rostlin 

Vývoj rostlin, přechod rostlin na souš 

Vyšší rostliny 

Rostliny výtrusné 

Mechrosty 

Kapraďorosty - plavuně, přesličky, 

kapradiny 

Nahosemenné rostliny 

 

 

 

Ekosystém les 

 

Stavba rostlinného těla 

Krytosemenné rostliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekosystém louka 

 

 

EV - rostliny - producenti, 

potravní řetězec 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – význam lesa, ochrana lesů 

EV- les, význam 

EGS - hospodářsky významné 

rostliny, import, potravinové 

zdroje 

EV - léčivé rostliny, bio - 

produkty 

 

EV – umělé ekosystémy, zásahy 

člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro 

mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlasy, encyklopedie 

 

Projekty a kursy 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 90 

Přírodopis, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- popíše stavbu těla savců a základní charakteristiku 

- podle charakteristických znaků rozlišuje základní 

řády savců a správně roztřídí vybrané zástupce 

- vysvětlí přizpůsobení savců prostředí a způsobu 

života (např. kytovci, netopýři, krtek, apod.) 

- pozná vybrané zástupce 

- zná význam těchto živočichů v přírodě i pro 

člověka, jejich postavení v ekosystému 

 

- žák umí zařadit člověka do systému živočišné říše, 

charakterizovat biologické znaky lidského a 

živočišného organismu 

- umí vysvětlit vývoj člověka 

- zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky 

- žák umí vysvětlit pojmy: buňka, tkáň, orgán, 

orgánová soustava, organismus 

- zná stavbu a funkci jednotlivých tkání lidského 

těla 

- zná význam soustav tvořící oporu a tvar těla a 

umožňující pohyb 

- dovede pojmenovat základní kosti a svaly 

- zná příčiny nemocí, zásady  jejich prevence a 

léčby, zásady první pomoci 

- dovede vysvětlit, jak tělo získává energii 

- umí pojmenovat a popsat části tráv. soustavy a zná 

Savci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj člověka 

 

 

 

 

Buňky, tkáně, orgány 

 

 

 

Soustava opěrná a svalová 

 

 

 

 

Energie 

Trávicí soustava 

 

EGS – ohrožené druhy, nezákonný lov 

 

EV., OSV – chov domácích savců  

 

 

 

 

 

 

MKV- rasy, národnostní menšiny 

VDO - tolerance k odlišnostem 

Dě - vývoj člověka 

 

Př – 6 r. - buňka 

 

 

 

 

 

Tv - význam posilování, udržování 

kondice 

Ch - aerobní procesy, oxidace 

 

 

rozšíření živočichů 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

jejich funkci 

- zná příčiny nemocí tráv. soustavy, jejich prevence 

a zásady první pomoci 

- umí pojmenovat  a popsat části dých. soust. 

- vysvětlí činnost dýchací soustavy v práci a při 

zátěži 

- zná příčiny nemocí dých. s., prevence, zásady 

první pomoci 

- zná složení krve a funkci jednotlivých částí krve 

- zná stavbu srdce a druhy cév 

- umí vysvětlit činnost srdce a celé oběhové 

soustavy 

- zná příčiny nemocí oběh. s. a krve, jejich prevenci 

a zásady první pomoci 

- zná stavbu a funkci vylučovací soustavy 

- zná příčiny onemocnění vyluč. s., jejich  prevence 

a zásady první pomoci  

- zná význam a stavbu kůže 

- zná příčiny onemocnění soustavy kožní, jejich 

prevence a zásady první pomoci 

- zná stavbu nervové soustavy 

- umí popsat činnost nervové soustavy 

- umí popsat části mozku a jejich význam 

- zná příčiny nemocí nerv. s., jejich prevence a 

zásady první pomoci 

- zná stavbu a funkci zrakového, sluchového a 

rovnovážného ústrojí 

- zná příčiny nemocí, jejich prevence a zásady první 

 

 

 

Dýchací soustava 

Epidemie 

 

 

 

Tělní tekutiny 

 

Oběhová soustava 

 

 

 

Soustava vylučovací 

 

 

Soustava kožní 

 

 

Nervová soustava 

 

 

 

 

Smyslové orgány 

 

 

F - zákon zachování energie, přeměna 

energie  

EGS - hladomor, problémy zemí třetího 

světa, přístup k pitné vodě 

Ch - cukry, tuky, bílkoviny 

EV-znečištěné ovzduší, exhalace 

Ch - oxidy, spalování 

 

MDV - využití médií, stav ovzduší, 

varování - špatné rozptylové 

podmínky, pylové zpravodajství 

 

 

 

EV- pitný režim, ochrana vodních 

zdrojů - udržitelný rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pitný režim 

 

 

 

 

rakovina kůže 

 

 

reflexní oblouk 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

pomoci 

- zná nejdůležitější hormony lidského těla a jejich 

vliv na řízení lidského organismu 

- umí popsat stavbu a funkci mužské a ženské 

pohlavní soustavy 

- vysvětlí způsob oplození 

- zná nebezpečí přenosu pohlavních chorob 

- popíše jednotlivé etapy života 

- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka 

- zná návykové látky a jejich nebezpečí 

- objasní význam zdravého způsobu života 

- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti 

organismu 

- vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 

rozmnožování a jeho význam z hlediska 

dědičnosti 

- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 

příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

- zná pojem gen, křížení, genové inženýrství, DNA, 

RNA 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

 

Rozmnožování 

Pohlavní soustava 

 

 

Vývoj jedince 

Člověk a zdraví, životní styl / pozitivní 

a negativní dopad prostředí a 

životního stylu na zdraví člověka/ 

Genetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ - sexualita, pohlavně přenosné 

choroby 

 

EGS - pandemie AIDS 

 

VZ - nebezpečí návykových látek, 

kouření, alkoholismus 

Ch- 9. r. – alkoholy, chemie v životě 

člověka 

MDV – inf. o nových poznatcích a 

výzkumu dědičnosti 

EV – geneticky upravené potraviny, 

léčba vrozených vad, úpravy geonomu 

Ch – nukleové kyseliny 

 

 Ch – 9. r. - karboxylové kys. 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro 

mikroskopování, zoologické klíče a atlasy, encyklopedie 

 

Projekty, kursy 
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Přírodopis, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

- vysvětlí teorii vzniku Země 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 

trvání života 

 

 

- rozliší prvky souměrnosti krystalu 

- orientuje se ve stupnici tvrdosti 

- podle charakteristických vlastností rozpozná 

vybrané nerosty 

- zná význam některých důležitých nerostů (rudy) 

- rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a přeměněné a 

popíše způsob jejich vzniku 

- zná význam a použití důležitých hornin (žula, 

vápenec, břidlice) 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických 

dějů 

- uvede konkrétní příklad vnitřních a vnějších geol. 

dějů 

 

 

 

 

 

- popíše druhy zvětrávání 

- dokáže popsat vlivy erozí ve svém okolí 

Země ve vesmíru, vznik, stavba 

Vznik hydrosféry, biosféry, 

atmosféry,Význam jednotlivých 

vrstev ovzduší pro život 

 

Mineralogie - nerost, hornina, krystal 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

nerostů 

Třídění nerostů 

 

Petrologie - horniny 

 

 

 

Geologické děje vnitřní 

(Pangea, poruchy zemské kůry) 

Geol. děje vnější 

Mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy, příčiny 

vzniku,přírodní světové 

katastrofy,nejčastější mimořádné 

přírodní události v ČR 

/povodně,větrné bouře,sněhové 

kalamity,laviny,náledí/ a ochrana 

před nimi 

Z - planeta Země, stavba 

Ch – 8. r. – voda, vzduch 

 

 

 

 

F, Ch - terminologie, rozpustnost 

Ch - chem. vzorce, značky prvků 

 

 

 

 

Z - vznik pohoří, pohoří v ČR, ve světě 

MV – přírodní katastrofy, zemětřesení, 

sopečná činnost 

 

Ch-působení vody ve vápencích 

 

 

 

 

Ch – 8. r. - voda 

Ch – působení vody ve vápencích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavinové 

nebezpečí 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

- porovná význam půdních činitelů pro vznik půdy 

- rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy, složení a 

vlastnosti půd 

- vysvětlí pojmy srážková, pitná, minerální voda, 

prameny – voda v půdě 

 

- popíše teorii o vzniku a vývoji života na Zemi 

- rozlišuje jednotlivé geologické éry podle 

charakteristických znaků a typických organismů 

- zná rozmezí Čes. masivu a Záp. Karpat 

- vysvětlí vývoj Záp. Karpat 

- zná vývoj Českého masivu v období starohory – 

čtvrtohory (pohoří na území ČR) 

 

- orientuje se v základních ekologických pojmech 

(ekosystém, potravní řetězec, populace, 

společenstvo, biom) 

- rozlišuje živé a neživé složky životního prostředí 

- uvede konkrétní příklad potravního řetězce a 

vysvětlí důsledky oslabení jednoho článku řetězce 

- vysvětlí  základní vztahy mezi populacemi a uvede 

konkrétní příklady parazitismu a symbiózy 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka 

na životní prostředí a jejich důsledky pro rovnováhu 

ekosystémů 

 

- charakterizuje mimořádné události způsobené 

výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich 

 

Pedologie 

 

 

Podzemní voda a prameny 

 

Vznik a vývoj života na Zemi 

Éry vývoje Země 

 

Geologický vývoj a stavba ČR 

 

 

 

 

Ekologie 
(význam vody a teploty prostředí pro život, vlivy 

znečištění ovzduší a klimatických změn na živé 

organismy a na člověka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnebí a počasí ve vztahu 

 

 

Z – povrch ČR 

 

 

 

 

EV – aktivní přístup k ochraně ŽP 

 

 

 

 

EV- principy udržitelného rozvoje 

 

 

CH – 9.r. - energie 

 

EGS – spolupráce v otázkách ŽP a 

udržitelného rozvoje, ochrana přírodního a 

kulturního bohatství, organizace 

UNESCO 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 

nimi 

 

- sleduje aktuální stav životního prostředí 

- chápe principy trvale udržitelného rozvoje 

- rozlišuje obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie 

- orientuje se v globálních problémech biosféry 

k životu,vliv změn na živé organismy 

a člověka 

 

Člověk a životní prostředí 

(výzkum, těžba surovin – ekologické 

důsledky) 
(Ochrana a využití přírodních zdrojů) 

 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroj, pomůcky: nástěnné obrazy, přírodní materiály, trvalé preparáty, videokazety, mikroskop a pomůcky pro 

mikroskopování, botanické a zoologické klíče a atlas, encyklopedie.
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Zeměpis 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Obor zeměpis je vyučován jako samostatný obor v 6., 7., 8. a 9.ročníku. V 6., 7, 9. ročníku 

dvě hodiny týdně, v 8. ročníku jednu hodinu týdně. 

Výuka probíhá v učebně, v blízkém okolí školy a obce. 

Vzdělávání v oboru zeměpis směřuje k:  

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních 

geografických objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

 rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa  

 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

 aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

 

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami, obrazovým materiálem 

- skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, 

internetu) 

- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty  

 

Obor zeměpis úzce souvisí s ostatními obory vzdělávací oblasti Člověka příroda: 

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 

- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

Mezioborové vztahy jsou aplikovány i na obory z ostatních vzdělávacích oblastí: 

- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

- ICT: zdroj aktuálních informací a jejich zpracování  

- dějepis: kultura národů, historie států,… 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

- VDO: občanská společnost a stát; formy participace občanů v politickém životě; principy 

demokracie  

- OSV: rozvoj schopností poznávání; seberegulace, sebeorganizace; kreativita; poznávání 

lidí; mezilidské vztahy; komunikace; kooperace; řešení problémů a rozhodovací 

dovednosti; hodnoty, postoje 

- EV: ekosystémy; základní podmínky života; problémy životního prostředí; vztah člověka 

k prostředí 

- MDV: kritické čtení a vnímání mediálního sdělení; interpretace vztahu mediálního 

sdělení a reality; stavba mediálního sdělení; tvorba mediálního sdělení; práce 

v realizačním týmu 

- EGS: objevování Evropy, světa 

- MKV: kulturní diference; lidské vztahy; etnický původ; multikulturalita; principy 

solidarity 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané 

poznatky do širších celků, učí se nalézat souvislosti 

- žáci získané poznatky se snaží kriticky posuzovat, porovnávat a formulovat závěry 

- žáci jsou vedeni poznávat smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 

  Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- k používání odborné terminologie 

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných oborů  

- k potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách přírodních procesů, které mají vliv i na 

ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

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

Učitel vede žáky: 

- ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel 

vzájemné komunikace 

- k naslouchání a respektování názorů druhých 

- k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem 

záznamů v písemné i mluvené podobě 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci se učí pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o 

možnostech řešení 

- žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

Učitel vede žáky: 

- k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

- k využívání metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

- k argumentaci, k diskusi na dané téma, k obhajování svých výroků 

- k odpovědím na otevřené otázky 

- k práci s chybou 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré 

mezilidské vztahy, pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému 

naslouchání 

Učitel vede žáky: 

- k využívání skupinového a inkluzivního vyučování 

- k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 

- k ochotě pomoci a o pomoc požádat 

- k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

- k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

- k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a 

globálním měřítku 
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Kompetence občanské 

- žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo 

školu 

- žáci získávají postoje k zodpovědnému rozhodování podle dané situace 

- žáci se seznamují se základními environmentálními problémy, jsou vedeni k respektování 

požadavků na kvalitní životní prostředí, učí se jednat v zájmu trvale udržitelného rozvoje 

Učitel vede žáky: 

- k dodržování pravidel slušného chování 

- k pochopení  práv a povinností v souvislosti s principem trvale udržitelného rozvoje 

- k tomu, aby brali ohled na druhé 

- k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

 

Kompetence pracovní 

- žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 

- žáci jsou vedeni k efektivní práci 

Učitel vede žáky: 

- k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

- k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informací 
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Zeměpis, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- seznamuje se s geograf. a topograf. pojmy 

- orientuje se v geograf. informacích z dostupných produktů, 

grafů a diagramů 

- používá s porozuměním zákl. geograf. terminologii 

- dokáže vytvořit graf, tabulku či diagram na zákl. 

statistických údajů 

 

 

 

- přiměřeně hodnotí geograf. objekty, jevy, procesy v krajinné 

sféře, uvědomuje si jejich určité souvislosti, odlišnosti a 

zákonitosti  

- rozeznává hranice (bariéry) mezi prostorovými složkami 

v krajině 

- vytváří a využívá schémata a mapy pro orientaci v terénu a 

vytváří si tím postoj k okolnímu světu 

 

 

 

- zhodnotí postavení Země ve vesmíru 

- ví, jaké mají důsledky pohybů Země na člověka a 

organismy 

- dokáže vysvětlit pohyby Země 

- orientuje se v ot. času, časového pásma 

- konkrétně zná příklad smluveného času a komunikuje o 

důsledcích s. č. na člověka 

Komunikační geografie 

- zákl. geograf. a topolog. pojmy 

- zákl. topograf. útvary, hl. kartografické 

produkty (plán, mapa, symboly, smluvené 

značky, vysvětlivky) 

- statistická data a jejich graf. vyjádření, 

tabulky 

- zákl. inf. geograf. media a zdroje dat 

 

Geografická kartografie a typologie 

- globus, měřítko globusu 

- zeměpisná síť, poledníky, rovnoběžky 

- zeměpisné souřadnice 

- zeměpisná poloha 

- měřítko a obsah plánů a map, orientace 

– světové strany 

- prakt. cvičení s kartograf. produkty   

 

 

Přírodní obraz země 

- Země jako vesmírné těleso 

- tvar, velikost a pohyby Země 

- střídání dne a noci, střídání roč. období 

- světový čas, časová pásma, pásmový 

čas 

- datová hranice, smluvený čas 

Environmentální výchova 

- rozvíjí porozumění vztahům 

člověka a prostředí 

- rozvíjí znalosti a dovednosti 

v oblasti geografie 

 

 

 

 

Osob. a soc. výchova 

- uvědomování si hodnoty 

spolupráce v týmové práci 

- rozvoj kreativity 

Environmentální výchova 

- podněcuje aktivitu ve vztahu 

k prostředí 

- vnímání estetických hodnot 

v prostředí 

 

Enviromnentální výchova 

- pochopení zákl. přír. 

zákonitostí 

- odpovědný vztah k biosféře 

- znalosti nezbytné pro 

žádoucí jednání občana 

 

MPV – M, D, F, Vv, 

Infor. a kom. tech. 

Výchova 

k občanství, Př 

 

 

 

 

 

MPV – M, D, F, Vv, 

Výchova 

k občanství, Př 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, F, M, 

Výchova 

k občanství, Př 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

- rozlišuje složky a prvky přírodní sféry a jejich vzájemnou 

souvislost 

- pojmenuje tvary zemského povrchu 

 

 

 

 

- orientuje se v pojmech srážková pásma, výškové stupně, 

geograf. pásy 

- porovnává působení vnitř. a vnějších procesů v přírodní 

sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost 

 

 

- orientuje se v přírodní sféře na regionální úrovni, rozeznává 

přírodní oblasti   

 

 

Krajinná sféra 

- přírodní sféra, složky a prvky 

- společenská a hospodářská sféra 

 

 

 

 

Systém přírodní sféry na planetární 

úrovni 

- geograf. pásy 

- šířková pásma 

- výškové stupně 

 

Systém přírodní sféry na regionální 

úrovni 

- přírodní oblasti 

 

 

Environmentální výchova 

- zachování podmínek života 

- obnovitelnost zdrojů, 

suroviny 

- odpovědný vztah k biosféře 

- vliv civilizace na přírodu 

 

Environmentální výchova 

- prvky systému, uspořádání a 

vztah k ekologii 

- rozvoj spolupráce v péči o 

ŽP 

 

Environmentální výchova 

- vztah člověka a prostředí + 

důsledky 

- vnímavý postoj k přírodě 

- modelové příklady jednání 

člověka k přírodě  

 

MPV – Př, F 

 

 

 

 

 

 

MPV – Př, F, 

Výchova 

k občanství 

 

 

 

MPV – Př, F, 

Výchova k 

občanství 
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Zeměpis, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- rozlišuje zásadní přírodní a spol. atributy jako kriteria pro 

vymezení regionů světa 

- lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony, 

srovnává jejich postavení 

- porovnává polohu, rozlohu, přír., spol., polit, a hospodář. 

poměry, zvláštnosti 

 

 

 

 

 

- zvažuje změny ve vybraných regionech světa, kt. nastaly 

- uvažuje o příčinách zásadních změn v nich 

- popisuje eviron., přír., spol., polit., hospod., problémy ve 

vybraných regionech světa 

- nachází možná řešení některých problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světadíly, oceány, makroregiony světa 

- vymezení, ohraničení a lokalizace 

- poloha, rozloha 

- přír., kultur., spol., polit. a hospodář. 

poměry 

- zvláštnosti a podobnosti regionů 

- přír. oblasti, podnebné obl., sídel. obl., 

jazyk. oblasti, nábož. obl., kultur. oblasti 

 

 

 

Modelové regiony světa 

- změny ve vybraných regionech světa a 

jejich příčiny 

- přír., spol., polit., hospod., 

environmentální problémy světa a jejich 

možnosti řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských 

a globál. souvislostech 

- st. a evrop. symboly, život 

evropanů 

Multikulturní výchova 

- vztahy mezi kulturami 

- specif. rysy jazyků 

- člověk – součást etnika 

Enviromnentální výchova 

- nerovnoměrnost života na zemi 

 

Výchova k myšlení v evropských 

a globál. souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět, evr. 

kajiny 

- Evropa a svět 

Multikulturní výchova 

- předsudky – příčiny 

diskriminace 

- rasová nesnášenlivost 

Environmentální výchova 

- podmínky života a možnosti 

jejich ohrožení 

- zdroj výživy, ochrana ŽP, 

energet. zroje, udržitelný rozvoj 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, 

Př, Čj, F, 

člověk a svět 

práce 

 

 

 

 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, Př 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

- posuzuje prostorovou organizaci svět. populace, její 

rozložení, struktury, růst, …. 

- na vybraných příkladech hodnotí multikulturalitu světa 

- podle dostupných materiálů zhodnocuje ot. obyvatelstva 

světa 

 

 

 

 

 

 

 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s fcí lidského sídla 

- pojmenuje zákl. geograf. znaky sídel 

- zná pojmy urbanizace, suburbanizace a dokáže doložit na 

konkrét. příkladech 

- vysvětlí pojem globalizační proces 

 

 

 

 

 

- porovnává předpoklady a hl. faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

- rozlišuje jednotlivá odvětví hospodářství 

- popíše složky, strukturu a fce. svět. hospodářství 

- diskutuje o ŽÚ a zná ukazatele ŽÚ 

 

Obyvatelstvo světa 

- zákl. geograf. domograf., hospodář. a 

kulturní charakteristika 

- rozložení, struktura, růst multikulturního 

světa 

 

 

 

 

 

 

 

Globalizační, spol., polit., a hospodářské 

procesy 

- aktuální spol., sídel., polit., hospodářské 

poměry světa 

- sídelní systémy 

- urbanizace, suburbanizace 

 

 

 

 

Světové hospodářství 

- sektorová a odvětvová struktura 

- územní dělba práce (surov. a energ. zdr.) 

- ukazatel hospodář. rozvoje (složky, 

struktura, fce) 

 

Výchova k myšlení v evropských 

a globál. souvislostech 

- kořeny evropské civilizace, 

jsme evropané 

Multikulturní výchova 

- rovnocennost etnických skupin, 

národn. menšin 

- nekonfliktní život v multikultur. 

spol. 

Environmentální výchova 

- souvislosti populace a ŽP 

 

Environmentální výchova 

- globalizace 

- návyky člověka pro žádoucí 

jednání k přírodě 

- odpovědný vztah člověka 

k biosféře 

- zákl. podmínky života 

- ochrana ŽP 

- urbanizace, význam ekosystémů 

 

Environmentální výchova 

- doprava a globalizace 

- souvislosti mezi lokál. a globál. 

problémy 

- komunikace o problémech ŽP 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, 

Př, výchova ke 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, Př 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, 

Př, výchova ke 

zdraví, Tv 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

 

 

 

 

 

- ukazatele životní úrovně - vnímání života jako nejvyšší 

hodnoty 

- zdravý životní styl + vnímání 

estet. hodnot prostředí 

- umělý ekosystém 
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Zeměpis, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hl. aktuální 

geopolit. změny 

- lokalizuje politické problémy v konkrétních regionech světa 

- snaží se nacházet řešení svět. konfliktů 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států 

- rozlišuje rozdíly mezi národy a mnohonárodnostními státy 

- na vybraných státech definuje územně správní členění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- porovnává různé krajiny 

- rozlišuje znaky a funkce krajin 

- na konkrétních ukázkách pozná typy krajin 

- uvádí konkrétní příklady prostorového rozmístění hl. 

ekosystémů 

 

 

 

 

 

Regionál. spol., polit., a hospodářské 

útvary 

- porovnávací kritéria 

- národní a mnohonárodnostní státy 

- části států, správní oblasti, kraje, 

města, aglomerace 

- hl. a periferní hospod. Oblasti světa 

- integrace států 

- geopolitické procesy 

- hl. svět. konfliktní ohniska 

 

 

 

 

 

Krajina 

- přírodní prostředí 

- hl. ekosystémy světa 

- společenské prostředí 

- typy krajin 

 

 

 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- jsme Evropané, EU, mezin. 

organizace 

Multikulturní výchova 

- komunikace s příslušníky odlišných 

sociokult. skupin 

Environmentální výchova 

- lidské sídlo 

- péče o ŽP 

- vnímavý přístup k přírodě a kult. 

dědictví 

- změny okolní krajiny vlivem 

člověka 

 

Environmentální výchova 

- ekosystémy 

- prostředí a zdraví 

- kulturní krajina – vliv  

na přírodu 

- změny v krajině 

Osobn. a soc. výchova 

- utváření pozitivního postoje 

k přírodě 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

 

MPV – D, 

výchova 

k občanství, 

Př, Čj, Cj, 

člověk a svět 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, 

Př, Vv, 

výchova 

k občanství, 

člověk a svět 

práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

 

- vl. přístupem se učí chránit přírodu 

- uvědomuje si nutnost ochrany ŽP 

- zná pravidla chování v chráněném území 

- uvádí možné důsledky narušování přírody člověkem 

- vyjmenuje hl. globální problémy světa 

- učí se nacházet řešení gl. pr. světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vyjmenovat typy živelných pohrom 

- učí se zvládat situaci ohrožení 

- osvojuje si pravidla chování při živelné pohromě 

- cítí solidaritu s místy postiženými živelnými pohromami 

- dokáže komunikovat o živel. pohr., možných řešeních či 

prevenci 

 

 

Vztah příroda a společnost 

- trvale udržitelný rozvoj 

- principy zásady ochrany přírody 

- ochrana ŽP 

- chráněná území přírody 

- globální ekolog. a environmentální 

problémy světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana člověka při ohrožení zdraví a 

života 

- živelné pohromy 

- opatření 

- chování při nebezpečí živelných 

pohrom v modelových situacích 

- spol. znaky v širších souvislostech 

 

Environmentální výchova 

- průmysl a trvale udržitelný rozvoj 

- přírodní zdroje – vyčerpatelnost, 

vliv na ŽP 

- zákl. podmínky života – voda, 

ovzduší, půda, energie 

- zemědělství a ŽP, doprava a ŽP 

- odpady a ochrana ŽP 

- ochrana přírody a kult. památek 

- doprava a globalizace 

- ekolog. myšlení lidí 

Výchova demokrat. občana 

- dodržování pravidel pro fungování 

společnosti 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- řešení reál. situací v evropském 

prostoru 

 

 

Osob. a soc. výchova 

- prevence škodlivého zp. chování 

- kooperace v situaci ohrožení 

Výchova demokrat. občana 

- hodnocení událostí z úhlů pohledu 

Environmentální výchova 

 

 

MPV – Př, 

výchova 

k občanství, 

D, Vv, Čj, 

Ch, člověk a 

svět práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – F, 

Ch, Př, 

výchova ke 

zdraví, Tv, 

výchova k 

občanství 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

 

 

 

- zákl. přír. zákonitosti 

- vztah člověka k přírodě 

- podmínky života a možnosti jejich 

ohrožování 

- chápání souvislostí mezilokál. a 

globál. problémy a vl. odpovědnosti 

k ŽP 
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Zeměpis, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- vymezí místní oblast podle školy 

- snaží se zhodnotit přír., hospodář. a kulturní proměny 

regionu 

- nachází možnosti dalšího rozvoje 

- má přehled o provázanosti regionu k vyš. územně sam. 

celkům 

- je seznámen s hl. charakteristikou regionu, jejich problémů, 

zvláštnosti 

 

 

 

 

- porovnává polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

obyvatelstvo ČR v evropském kontextu 

- lokalizuje jednotlivé kraje ČR, vysvětlí administr. členění 

- zná důležité oblasti ČR z hlediska obyv., hospodářství, …. 

- dokáže porovnat rozlohu ČR v rámci Evropy 

- rozlišuje odvětví NH 

- dokáže hovořit o polit. systému ČR 

- uvádí příklady účasti ČR v svět., mezinárodních a 

nadnárodních institucích 

- dokáže vysvětlit potřebu mezinárodní integrace 

- má přehled o histor. vývoji ČR 

- ví, čím je ČR zajímavá z hlediska cestovního ruchu 

- zná největší hist., kultur., přír. památky ČR 

- ví, na čem je založený zahraniční obchod ČR 

Místní region 

- zeměpisná poloha 

- vztahy k okolním regionům 

- zákl. přírodní a socioekonomická 

charakteristika 

- možnosti dalšího rozvoje 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

- zeměpisná poloha 

- rozloha 

- členitost, přír. poměry a zdroje 

- obyvatelstvo, sídelní poměry 

- zákl. geograf. a hospodářská 

charakteristika 

- odvětví hospodářství 

- spol., polit., hospod. procesy a jejich 

územní projevy a dopady 

- hospodář. a polit. postavení ČR 

v Evropě a ve světě 

- ČR a mezinárodní dělba práce a 

obchodu 

Environmentální výchova 

- principy hospodaření s přír. zdroji 

- vztah člověka k prostředí 

- ochrana přírody, ŽP 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- náš region v evrops. souvislostech 

Osobnost. a soc. výchova 

- rozvoj znalostí o vl. regionu 

Mediální výchova 

- vliv medií v regionu 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- objevujeme Evropu a svět – naše 

vlast a Evropa 

- jsme Evropané 

- instituce EU 

Multikulturní výchova 

- respekt ke zvláštnostem etnik 

- etnika v ČR 

- problémy sociokulturních rozdílů 

v ČR 

Environmentální výchova 

- lokální ekol. problémy 

- podmínky života a možnosti jejich 

MPV – D, 

výchova 

k občanství, 

Př, člověk a 

svět práce, 

infor. a kom. 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, 

výchova 

k občanství, 

Př, Čj, Cj, 

člověk a svět 

práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- vysvětlí potřebu chránit přírodu, popíše chování člověka 

v CHKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se v jednotlivých regionech ČR 

- z mapy dokáže podat přehled o krajích, kraj. městech, 

poloze, rozloze, přír. poměrech obyvatelstva, průmyslu, 

zemědělství 

- odhadne možné způsoby spolupráce s okolními státy 

- vysvětlí nutnost spolupráce a provázanost jednotlivých krajů 

- ví, jak funguje státní správa v krajích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony ČR 

- územní jednotky státní správy a 

samosprávy 

- krajské členění 

- spolupráce se sousedními státy v 

euroregionech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohrožení 

- potřeba zem. půdy, surovin. zdroje 

Výchova demokrat. občana 

- vede k uvažování v širších 

souvislostech 

Mediální výchova 

- média – zdroj informací 

- role médií v regionech  

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- jsme Evropané, co nás spojuje 

- naši sousedé v Evropě 

Multikulturní výchova 

- rozvoj společnosti s lidmi bez 

ohledu na příslušnost 

Výchova demokrat. občana 

- respektování kult., etn. a jiných 

odlišností 

- vychovává k úctě k zákonům 

- aktivní postoj k životu 

Environmentální výchova 

- lidská populace a vztah k prostředí 

- lokální a globální problémy 

- pěstování návyků správného vztahu 

k ŽP 

- řešení ekoproblémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, 

člověk a svět 

práce, 

výchova 

k občanství, 

Př, Cj 

 

 

 

MPV – Př, F,  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

a a 

 

Poznámky 

- dokáže se orientovat v krajině svého okolí 

- seznamuje se se základy topografie a učí se je prakticky 

využívat 

- dokáže se orientovat na mapě 

- uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve 

volné přírodě a krajině 

- uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 

chování a jednání při mimořádných událostech 

 

- pracuje s jednoduchými topografickými pomůckami 

 

 

 

 

 

 

Terénní geograf. výuka 

- cvičení a pozorování v krajině 

- orientační body, jevy, pomůcky, 

přístroje 

- stanoviště 

- určování hl. a vedlej. svět. stran 

- pohyb podle mapy a azimutu 

- odhad vzdálenosti a výšek objektů 

v terénu 

- jednoduché panoramat. náčrty krajiny 

- situační plány 

- pochodová osa 

- hodnocení přír. jevů a ukazatelů 

 

 

 

- ochrana přírody a kult. památek 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- otevřený zainteresovaný postoj 

člověka 

- citlivý přístup k přírodě 

Osob. a soc. výchova 

- zisk vědomostí a schopností 

v souvislosti s pohybem v přírodě 

Environmentální výchova 

- zákl. přírod. zákonitosti 

- vztah lid. společnosti k přírodě 

- vnímání estetických hodnot přírody 

- citlivý přístup k přírodě 

 

 

 

 

 

 

 

M, Vv, Tv, 

výchova 

k občanství 

 

 

 

 

 

zeměpisné 

cvičení v 

přírodě 
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6.1.3. Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) 

 

Dějepis 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Vzdělávací obor dějepis se vyučuje jako samostatný obor v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně . 

            Výuka probíhá v učebně. 

Vzdělávání v oboru dějepis směřuje k: 

- rozvíjení vlastního historického vědomí 

- vnímání obrazu hlavních vývojových linií 

- získávání orientace v historickém čase 

- pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů 

- chápání kulturní rozmanitosti světa 

- utváření pozitivního hodnotového systému 

- získávání pocitu sounáležitosti k středoevropské kultuře 

 

Vzdělávací obor dějepis je úzce spjat s dalšími vzdělávacími obory: 

zeměpis – orientace v prostoru, územní rozsah států,… 

matematika, fyzika, přírodopis, chemie – vědecké poznatky, rozvoj vědy a techniky,… 

výtvarná výchova – stavební slohy, umělecká díla, významní umělci,… 

hudební výchova – vývoj hudebních projevů, významní skladatelé,… 

jazyky – významní spisovatelé a jejich tvorba,… 

občanská výchova – člověk a společnost, stát a státní zřízení, lidská a občanská práva, 

volební systém,… 

tělesná výchova – odkaz řecké kultury, olympijské hry,… 

 

 

Vzdělávacím oborem prolínají průřezová témata: 

OSV – komunikace, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, kooperace, řešení problémů, kreativita,… 

VDO – demokracie, despocie, tyranie, občanská práva, náboženská nesnášenlivost, tolerance, 

občanská společnost, volební systém, formy vlády, totalita, rasismus, holocaust, ideologie,… 

EV – člověk a příroda, příroda a první civilizace, historické památky, dopad průmyslové revoluce 

na přírodu, zásahy do přírodních poměrů,… 

MKV – sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, 

stereotypy, husitství, poznávání jiných kultur,.mezinárodní solidarita,… 

EGS – integrace Evropy, vliv Říma na raně středověké státy, formování evropských států, křížové 

výpravy, mír. poselství Jiřího z Poděbrad, reformace, význam objevení Ameriky, buržoazní a 

buržoazně demokratické revoluce,… 

MDV – národní obrození, propaganda, sdělovací prostředky a politika,… 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  

Učitel 

zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů 

vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých oborů 

vede k zamyšlení nad historickým vývojem 

 

Žák 

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace se je snaží 

efektivně využívat v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

- seznámí se s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, učí se je uvádět do souvislostí,  

- je veden k propojení do širších celků poznatků z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, AV technika, ) 

zařazuje metody, při kterých vede žáky k samostatným závěrům a řešením a vede je ke 

kritickému myšlení a logickému uvažování 

 

Žák 

- vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti 

- snaží se samostatně řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení 

- kriticky, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit 

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

vede žáky přesnému a výstižnému vyjadřování 

zařazuje do výuky diskuzi 

vede žáky k věcnému argumentování 

vede žáky k práci s různými typy textů 

vede k využívání informačních a komunikačních prostředků 

 

Žák 

- pokusí se formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 

výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

- účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

- využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 

a účinnou komunikaci s okolním světem 

 

 

 

     Kompetence učit se učit 
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Kompetence sociální a personální  

Učitel 

Přispívá svým přístupem k příznivému klimatu třídy 

dodává žákům sebedůvěru 

podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 

 

Žák 

- spolupracuje ve skupině  

- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení daného úkolu,  

 

Kompetence občanské 

Učitel 

reflektuje při výuce společenské i přírodní dění 

vede žáky k tomu,aby brali ohled na druhé 

motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví 

 

Žák  

- učí se respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot a schopnosti vcítit 

se do situací ostatních lidí 

- dokáže rozpoznat útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému 

i psychickému násilí  

- chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy 

- respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 

- respektuje postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, dle svých možností  se 

aktivně zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

 

Kompetence pracovní 

Učitel 

požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 

vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

 

Žák 

- dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky 

- využívá svých znalostí v běžné praxi 
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Dějepis, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

Dokáže vysvětlit důležitost histor. poznatků a 

jejich význam pro budoucnost 

Uvede příklady hist. pramenů a pojmenuje 

instituce ve svém regionu 

Orientuje se na časové přímce, dokáže rozlišovat 

období př. n. l. a n. l. 

Řadí chronologicky etapy lidských dějin, 

porovnává teorie vzniku světa 

Člověk v dějinách 

Význam zkoumání dějin 

Historické prameny a instituce 

Historický čas a prostor 

Hlavní etapy dějin lidstva 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

Rozvoj vědomostí pro porozumění 

odlišností lid. spol. 

Prohlubuje porozumění vlivu 

kultur. rozdílů na současný svět 

Kulturní památky, 

muzea, knihovny 

v regionu 

 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 

výtvarná výchova 

Chronologicky dokáže vyjmenovat jednotlivé 

etapy v pravěku v souvislosti s využitím přír. 

materiálů 

Vyjmenuje ve správném pořadí vývojové typy 

lidí 

Seznámí se se způsobem obživy v pravěku a 

dokáže vysvětlit jeho vliv na společenskou dělbu 

práce a změny ve vývoji 

- objasní význam kovů v lid. spol. – dokáže 

rozlišit jednotlivá řemesla 

- pochopí příčiny rozdílného vývoje v různých 

částech světa 

- dokáže vyjmenovat příklady archeolog kultur 

z pravěku 

- seznámí se s duch. kulturou a pokusí se ji 

porovnat s dneškem 

Počátky lidské společnosti v pravěku 

Historické etapy v pravěku 

Sběrači a lovci 

Materiální a duchovní kultura 

Význam zemědělství pro člověka 

Zpracování kovů a vliv na kvalitu života 

Změny v lidské společnosti 

Archeolog. kultury na našem území 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- srovnání projevu kultury 

v globálním kontextu 

- pozitivní postoje ke kulturní 

rozmanitosti 

 

Environmentální výchova 

- lidské sídlo, ekosystém 

(osada,...) 

 

Multikulturní výchova 

- základní znalosti o etnikách a 

kultur. skupinách 

- výroba maket 

pravěk. chýší 

- výroba hliněných 

nádob 

 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 

přírodopis, člověk a 

svět práce, výtvarná 

výchova 

- pochopí souvislosti mezi přírod. podmínkami   

a vznikem nejstarších civilizací 

- porovnává uspořádání společnosti v pravěku a 

ve starověku 

Orientuje se na mapě a dokáže prostorově zařadit 

Nejstarší civilizace. Kořeny evropské 

kultury ve středověku. 

- první státy – velké zemědělské 

civilizace (Mezopotámie, Egypt, Indie, 

Čína) 

Výchova demokratického občana 

- lidská práva 

- řád, zákony pro fungování 

spol. 

- výroba papíru 

 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

jednotlivé státy a důležité řeky) i světadíly, na 

kterých se státy nacházely 

- vysvětlí pojem stát a vyjmenuje 

rozvrstvení obyvatelstva 

- uvede příklady kultur. památek, 

náboženství, písma, hmotných nálezů, 

základů  .... jednotlivých států 

- pokusí se nalézt spojnici starověk. a 

dnešní kultury 

charakteristika přírodních podmínek, 

společnosti, kultury, náboženství 

Environmentální výchova 

- kulturní krajina (vliv 

přírody na vznik civilizace) 

 

Multikulturní výchova 

- schopnost tolerovat odlišná etnika 

 

přírodopis, člověk a 

svět práce, výtvarná 

výchova, 

matematika, fyzika 

 

- prokáže základní orientaci na mapě 

- popíše přírodní podmínky oblasti 

- pochopí podstatu antické demokracie 

- získá přehled o řeckém náboženství 

- pozná nejznámější kult. památky 

- uvádí konkrétní osobnosti 

 

- prokáže základní orientaci na mapě 

- popíše přírodní podmínky 

- učí se chápat formy vlády 

- porovnává antickou kulturu s kulturou 

pozdější doby 

- uvědomuje si souvislost křesťanství a 

judaismu, snaží se porovnat postavení 

křesťana v antice a dnes 

- zná historické osobnosti, které souvisí 

s historií Říma 

Antické Řecko a Řím 

Řecko – charakteristika přírodních podmínek, 

vývoj společnosti, kultury, náboženství, vědy, 

osobností 

 

 

 

Řím – charakteristika přírodních podmínek, 

vývoj společnosti (typy stát. zřízení), kultury, 

vědy, křesťanství, osobnosti 

Environmentální výchova 

- kulturní krajina 

- vliv člověka na prostředí 

 

Výchova demokratického občana 

- podstata demokracie 

v antice a dnes 

 

Výchova demokratického občana 

- zákony pro fungování 

společnosti 

- umožňuje posuzovat spol. 

jevy z úhlů pohledu 

- respekt ke kult. dědictví 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- rozvíjí schopnost srovnávat 

kultury v globál. kontextu 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 

přírodopis, výtvarná 

výchova, 

matematika, fyzika, 

tělesná výchova 

 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 

přírodopis, člověk a 

svět práce, výtvarná 

výchova, 

matematika, fyzika 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- dokáže uvést příklady vzájemných vztahů 

ant. států  a Evropy 

- uvědomí si rozdíly vývoj – antické státy a 

Evropa 

Střední Evropa a její styky s antickým 

středomořím 

Výchova demokratického občana 

- respekt k kult., etnic. 

odlišností 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- nacházení spol. znaků 

MPV – český jazyk a 

literatura, výchova 

k občanství, zeměpis, 

přírodopis, výtvarná 

výchova 
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Dějepis, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- seznámí se s uspořádáním společnosti 

v raně feudál. státu 

- učí se chápat úlohu křesťanství a víry 

 

 

 

 

- seznámí se s formováním národních států 

- první státní celky v Evropě 

 

 

- uvědomí si obohacení Evropy kulturními 

podměty z Orientu 

- porovnává křesťanství a islám 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se se státotvornou úlohou 

panovnických dynastií (Přemyslovci, ....) 

- uvědomuje si význam a duchovní odkaz 

patronů českých zemí 

 

 

 

 

Nový etnický obraz Evropy 

- příchod nových etnik do Evropy 

- vznik nových středověk. států 

- christianizace Evropy 

 

 

 

Vytváření států ve vých. a západě 

evropském kulturním okruhu a jejich 

vývoj 

 

Islám a islámské říše ovlivňující  

- Arabové, Turci 

- porovnání základních rysů 

západoevrop., 

byzantskoslovenské a islám. 

kulturní oblasti 

 

 

 

Velká Morava a český stát 

- vývoj a postavení v Evropě 

- první státní útvary na našem 

území 

- český stát v době knížectví 

 

 Výchova k myšlení v evropských a globál. 

souvislostech 

- kořeny  a zdroje evrop. civilizace 

- chápání soc. a kultur. odlišností 

Environmentální výchova 

- vývoj populace a vztah k ŽP 

 

Výchova k myšlní v evrop...... 

- klíčové mezníky evrop. historie 

 

 

Multikulturní výchova 

- zvláštnosti etnik 

- vztahy mezi kulturami, spolupráce 

Osobní a soc. výchova 

- podobnosti a odlišnosti lidí 

Výchova demokr. občana 

- respektování kulturních etnik a jiných 

odlišností 

 

Výchova demokratického občana 

- chápání významu pravidel fungování 

státu 

 

Výchova demokratického občana 

- aktivní postoj v obhajování lid. práv 

- utváření hodnot - spravedlnost 

MPV – výchova 

k občanství, ČJ, Z 

 

 

 

 

 

MPV – výchova 

k občanství, ČJ, Z 

 

 

MPV – výchova 

k obč., ČJ, VV, 

Z, M, F 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata mezioborové 

vztahy, Poznámky 

- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka 

- seznamuje se s konflikty mezi světskou a 

církevní mocí 

- seznamuje se se vztahem kř. a kacířství 

 

 

 

 

- ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké spol. 

- dokáže rozlišit život. úroveň jednotl. 

vrstev 

- učí se chápat změny politické, hospodář., 

sociální a kulturní 

 

- uvede příklady znaky románské kultury 

- uvede příklady a znaky gotické kultury 

- seznámí se s rozpadem českého státu za 

Lucemburků 

- učí se charakteristice životního stylu 

 

- seznámí se s problémy, které vedly ke 

kritice církve a vyústily v českou 

reformaci 

- seznámí se s osobnostmi husitství 

- diskutuje o významu husitství pro dnešek 

- dokáže popsat vliv husitství na reformaci 

v Evropě 

- seznámí se s poděbradským a 

jagellonským obdobím u nás 

Křesťanství, papežství, císařství, 

křížové výpravy 

- úloha kř. v životě středověk. 

člověka 

- konflikty mezi světskou a 

císařskou mocí 

      -     vztah kř. ke kacířství a jiným     

            věroukám 

 

Struktura středověk. spol. funkce 

jednotlivých vrstev 

- postavení jednotlivých vrstev 

obyvatelstva 

- vznik měst, rozvoj řemesel 

 

 

Kultura středověké společnosti 

- románská kultura 

- gotická kultura 

 

 

 

Husitství, reformace a jejich šíření 

- nové myšlenky žádající reformu 

církve 

- reakce církve na reformaci 

- význam husitství pro českou 

společnost 

 

 

 

Environmentální výchova 

- půda = zákl. podmínky života 

- vztah člověka a prostředí, 

důsledky 

 

Osob. a soc. výchova 

- rozvoj vnímání 

- vytváření estetična 

 

 Výchova k myšlení v evropských a   

globál. souvislostech 

- rozvoj schopnosti srovnat projevy 

kultury v evrop. a globálním kontextu 

 

Osob. a soc. výchova 

- zásady lid. soužití 

Výchova demokr. občana 

- uvažování o problémech v širších 

souvislostech 

- utváření hodnot – spravedlnost, 

tolerance 

 

Osob. a soc. výchova 

- vytváření estetična 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- rozvoj schopnosti srovnávat projevy 

kultury v evrop. a glob. souvislostech 

Environmentální výchova 

- vnímání života jako nejvyšší 

hodnoty 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 118 

 

- seznámí se s pojmy humanismus, 

renesance 

- dokáže dokladovat projevu hum. a ren. 

v kultuře, myšlení lidí a v životě 

- je seznámen s vrcholným obdobím 

renesance (habsburkové na českém trůně) 

 

- poznává důvody a význam objevných 

plaveb 

- seznamuje se s důsledky pronikání 

evropských civilizací do nově objevených 

zemí 

- uvědomuje si vzájemný vliv evropské a 

mimoevropské civilizace 

 

- chápe podstatu pojmů absolutismus, 

konst. monarchie, parlamentarismus 

- učí se chápat postavení českých zemí 

v habsburské monarchii 

- poznává český stát v předbělohorské době 

- je seznámen s příčinami a průběhem 

třicetileté války 

- uvědomuje si důsledky třicetileté války 

pro lidstvo 

 

- učí se rozpoznávat projevy barokní 

kultury  

- seznámí se se situací po třicet. válce 

v Evropě 

 

 

Humanismus a renesance 

- znovuobjevení antického ideálu 

člověka 

 

 

 

 

Zámořské objevy 

- počátky dobývání světa 

- příčiny, průběh a důsledky 

 

 

 

 

 

Český stát a velmoci v 15. – 18. stol. 

- postavení českého státu 

v mocensky a nábožensky 

rozdělené Evropy 

- postavení uvnitř habsburské 

monarchie 

- příčiny třicetileté války 

- příklady absolutismu, konstituční 

monarchie, parlamentarismus 

 

Barokní kultura  

- znaky, představitelé, významné a hl. 

památky 

 

Osob. a soc. výchova 

- vztahy mezi lidmi 

 

Výchova demokrat. občana 

- posuzování spol. jevů z úhlů 

pohledu 

- respektování odlišností etnik 

 

Environmentální výchova 

- podmínky života, možnosti 

ohrožení 

- souvislosti lokál. a globál. 

problémů 

 

Osob. a soc. výchova 

- mravní rozměr lid. chování 

 

Envrironmentální výchova 

- globál. a lokál. problémy 

- vztah člověka a přírody 

- citlivý přístup k přírodě 

 

Osob. a soc. výchova 

- rozvoj vnímání 

- vytváření estetična 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- rozvoj schopnosti srovnávat projevy 

kultury v evrop. a glob. souvislostech 
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Dějepis, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- chápe význ. osvícenství, osvíc. absolut. 

 

 

- dokáže popsat stát před revolucí a její 

příčiny 

- popíše vývoj událostí a změny ve vládnutí 

- uvědomí si rozdíly mezi končícím 

feudalismem a nastupujícím kapitalismem 

- seznámí se s důsledky revoluce a vlivem na 

Evropu 

- seznámí se s osobností Napoleona 

Bonaparta a jeho významem v dějinách 

 

- chápe pojem kolonie, otrokářství, rasismus 

- uvědomí si význam boje za svobodu 

- seznámí se s „Deklerací nezávislosti“ 

 

- uvědomí si vliv rozvíjejícího se průmyslu a 

společnost 

- dokáže uvést klady i zápory industrializace 

- vysvětlí zákl. rozdíly mezi kapitalismem a 

socialismem 

 

- pochopí národní obrození jako celoevropský 

jev 

- seznámí se s příčinami a průběhem ČNO 

- uvede příklady obrozeneckých snah u nás, 

zná české buditele 

 

Osvícenství 

- znaky, představitelé, významné a hl. 

památky 

Velká francouzská buržoazní revoluce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik USA 

 

 

 

Industrializace, její důsledky a soc. 

otázka 

- ekonom., sociál. a kulturní změny ve 

vybraných zemích 

- modernizace společnosti v novověku 

 

Národní hnutí, utváření novodobého 

českého národa 

- porovnání jednotlivých fází českého a 

evropského NH 

 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- rozvoj schopnosti srovnávat projevy 

kultury v evrop. a glob. Souvislostech 

 

- klíčové mezníky evropské historie 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 

- rasismus a otrokářství v USA 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evrop. historie 

Environmentální výchova 

- dopad na ŽP 

 

Multikulturní výchova 

- postavení národ. menšin 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evrop. historie 

Výchova demokrat. občana 

- principy občanské společnosti 

Mediální výchova 

MPV – Z, výchova 

k občanství, Vv, Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – Z, Př, 

výchova k občanství 

 

 

MPV – Z, F, Ch, 

výchova 

k občanství, Čj, Vv 

 

 

 

MPV – Z, Čj, Cj, 

výchova 

k občanství, Vv 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

       

 

-    uvede přehled revolučního hnutí v některých 

      evropských zemích, jeho příčiny a pokusí se       

      zhodnotit úspěšnost revolucí 

 

 

 

 

- dokáže rozlišit znaky liberalismu a 

konzervatismu 

- získá přehled o polit. stranách 

- dokáže vysvětlit pojem ústava a její význam 

pro stát 

- seznámí se s kulturně spol. životem lidí na 

přelomu 19. a 20. stol. 

- seznámí se s Evropou na začátku 20. stol.  

- uvědomí si rozdíly v vývoji jednotl. států 

(popř. kontinentů) 

- popíše snahy států o ovládnutí kolonií  

-  

- učí se chápat nesmyslnost a ničivost 

válečných konfliktů 

- dokáže rozlišit záminku a příčin I. sv. v. 

- seznámí se se zákl. charakteristikou války a 

dokáže vysvětlit podíly a odlišnosti od 

předešlých válek 

- seznámí se s průběhem války 

- pokusí se charakterizovat důsledky války a 

vliv na poválečný svět 

 

 

Revoluce 19. stol. jako prostředek 

řešení polit., soc. a národnostních 

menšin 

- emancipační úsilí významných soc. 

skupin 

- vybrané evropské revoluce a jejich 

požadavky 

Politické proudy, politický systém 19. 

stol. 

- ústava, občanská práva, polit. strany 

 

 

Kulturní rozrůzněnost doby 

 

Konflikty mezi velmocemi, 

kolonialismus 

 

 

 

První světová válka a její polit. soc. a 

kulturní důsledky 

 

- obroda českého jazyka 

 

Multikulturní výchova 

- právo lidí na spolupráci 

Výchova demokratického občana 

- aktivní postoj člověka k řešení 

problémů 

 

 

Výchova demokratického občana 

- úloha člověka v demokr. spol 

- význam ústavy jako zákl. zákon země 

 

 

Multikulturní výchova 

- vztahy mezi kulturami 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evrop. historie 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evropské historie 

Výchova demokrat. občana 

- totalitní zřízení 

Environmentální výchova 

- vliv války na ŽP 

- zneužití techniky ve válce 

 

 

 

MPV – Z, výchova 

k občanství 

 

 

 

 

 

MPV – Z, výchova 

k občanství, Čj 

 

 

 

MPV – Z, Vv, 

výchova 

k občanství, Čj 

MPV – Z, výchova 

k občanství, F, Vv, 

Př, Čj, Cj 

 

MPV – Z, výchova 

k občanství, Čj, Vv, 

Př 
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Dějepis, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

- uvědomí si změnu mezinárodně politických 

vztahů 

- dokáže charakterizovat rozdíly totality a 

demokracie a pokusí se o srovnání se současným 

světem 

 

 

 

- uvede příčiny a důsledky HK, uvědomí si 

souvislosti s neprospívající ekonomikou a 

společenskopolitickým životem státu 

- seznámí se s pozicí USA po I. sv. v. 

 

 
- snaží se pochopit okolnosti vzniku samostatného 

státu, seznámí se s polit. systémem 

- chápe princip čechoslovakismu a možné problémy 

s ním spojené 

 

 

 

 

 

 

 

- dokáže vysvětlit pojmy – totalita, komunismus, 

fašismus, antisemitismus, rasismus 

Nové politické uspořádání Evropy 

- demokrat. systémy X totalitní systémy 

- ekonom. a polit. souvislosti nastolení 

systémů 

- totalitarismus a nacionalismus 

 

 

 

Úloha USA ve světě 

 

 

 

 

 

 

Vznik Československa 

- hospodářsko-politický vývoj 

- soc. a národn. problémy 

 

 

 

 

 

 

 

Mez. polit. a hospod. situace v 20. a 30. letech 

- totalit. systémy a jejich důsledky pro svět 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evropské 

historie 

Výchova demokrat. občana 

- lidská práva a svobody 

 

Enviromnentální výchova 

- vliv člověka na přírodu, vztah 

výroba – příroda 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- vzájemný vliv jednotl. kontinentů 

 

Multikulturní výchova 

- otázka národnostních menšin 

v novém státě 

Výchova demokrat. občana 

- demokratické fungování státu 

- politický pluralismus 

v začínající demokracii 

- volební systém, formy vlády 

 

 

Multikulturní výchova 

- rasismus ve 20. stol. 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství 

 

 

 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství, 

M, Př       

 

 

 

MPV – Čj, 
výchova 
k občanství
, Z, Př 

 

 

 

 

MPV – 

výchova 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

- charakterizuje politiku appeamentu 

 

 

 

 

 

- seznámí se s vnitřní a zahr. politikou  

Československa 

   v období 2. republiky a protektorátu 

- dokáže charakterizovat příčiny, průběh a   

   důsledky války pro svět 

- učí se ctít odkaz a tradice účastníků odboje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- učí se chápat vznik a problémy existence bipolárního 

světa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá světová válka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studená válka 

- příčiny a důsledky vzniku bipolár. světa 

 

 

 

 

 

Osobnostní a soc. výchova 

- problémy lidské 

nesnášenlivosti 

Výchova demokrat. občana 

- právo občanů na sebeurčení 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- klíčové mezníky evrop. 

historie 

Multikulturní výchova 

- projevy rasové nesnášenlivosti 

- lidská solidarita během války 

Enviromnentální výchova 

- vliv techniky na ŽP 

Mediální výchova 

- záměrná manipulace s médii 

ve spol.  

- propaganda 

Výchova demokr. občana 

- o holocaustu 

 

Výchova demokr. občana 

- život v totalit. a demokrat. 

spol. 

Osobnostní a soc. výchova 

- mezinárodní vztahy, mezinár. 

organizace 

 

k občanství, 

Z, Př 

 

 

 

 

MPV – Př, 

Z, výchova 

k občanství, 

Vv, Čj, 

infor. a 

komunik. 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – inf. a 

kom. 

výchova, Čj, 

Z, výchova 

k občanství 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

 

- dokáže uvést příklady střetávání se obou bloků 

 

 

 

 

 

 

- charakterizuje vývoj ve vých. bloku a dokáže 

porovnat se západ. blokem 

- charakterizuje podřízenost v bloku SSSR a dokáže 

zhodnotit důsledky  

 

 

 

- snaží se pochopit histor. souvislosti od r. 1948 až do 

r. 1989 ve vývoji našeho státu 

- uvede příklady totalitní vlády  

- seznámí se s mezníky našich dějin (50. léta, r. 1948, 

1968, normalizace) 

 

 

 

 

 

 

- seznámí se s okolnostmi r. 1989 a   

„Samet. revolucí“ a změnami v 90. letech 

- učí se chápat změny po r. 1989, pozitiva a    

Politické, hospodář. a ideologické soupeření 

(západ x východ) 

 

 

 

 

 

Vnitřní situace ve vých. bloku 

 

 

 

 

 

 

Vývoj Československa od roku 1945  do roku 

1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik České republiky 

 

 

 

Mediální výchova 

- role medií v politických 

změnách 

Enviromnentální výchova 

- vztah přírody a lid. spol. 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- odliš. formy vlády 

Osobnostní a soc. výchova 

- práva lidí 

Environmentální výchova 

- zásahy do přírod. Poměrů 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- naše vlast a Evropa 

Výchova demokrat. občana 

- život v totalit. Československu 

Mediální výchova 

- vliv medií na myšlení člověka 

Osobnostní a soc. výchova 

- práva lidí v totalit. spol. 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- naše vlast a Evropa 

Výchova demokratického občana 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství, 

inf. a kom. 

výchova, Př 

 

 

MPV – 

výchova 

k občanství, 

Z, Čj  

 

 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství, 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství  
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

negativa 

- uvede příklady integračního procesu České 

republiky od 90. let 20. st. 

 

 

 

- seznámí se s postavením rozvojových zemí 

- uvede příklady NO za samostatnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

- získá zákl. přehled o globál. problémech světa 

- snaží se získat inf. o možných řešení problémů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpad koloniálního systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémy současnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- změny ve formě vládnutí 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech- začlenění 

ČR do integračního procesu 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- Evropa a svět 

Osobnostní a soc. výchova 

- právo člověka na sebeurčení 

Multikulturní výchova 

- vliv mimoevropských států na 

Evropu 

 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- naši sousedé v Evropě, evropské 

krajiny 

Environmentální výchova 

- ekologické problémy 

Multikulturní výchova 

- multikulturalita 

- odstranění diskriminace 

Osobnostní a soc. výchova 

- zodpovědnost jedince za vl. život 

 

 

 

 

 

 

 

 
MPV – 

výchova 

k občanství, 

Z, Př 

 

 

 

 

 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství, 

Př 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

 

 

- seznámí se s vývojem ve 2. pol. 20. stol. v jednotl. 

oblastech spol života 

 

 

 

Věda, technika, vzdělávání, sport a zábava 

- faktory vývoje společnosti 

 

 

Environmnentální výchova 

- vyčerpatelnost přír. zdrojů 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- mezinárodní setkávání 

Mediální výchova 

- vliv médií na kulturu 

 

MPV – Z, 

výchova 

k občanství, 

Př, Vv, Tv, 

F, Ch, Čj, 

inf. a kom. 

technologie  
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Občanská výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení  

 
Vzdělávání v oboru občanská výchova 

                   

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků 

- orientace ve významných okolnostech společenského života 

- utváření vztahů žáků ke skutečnosti 

- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života 

- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život 

- vedení k sebepoznávání 

- přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných 

rizikových situacích i při mimořádnch událostech 

- přibližuje žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů, včetně činností armády,a 

ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života 

 

Časová dotace 

 

- 6. – 9. ročník 

- 1 vyučovací hodina týdně 

 

Místo realizace (dle potřeby) 

 

- třídy 

- knihovna 

- učebna PC 

- veřejná prostranství mimo školu 

 

Průřezová témata 

 

-OSV (sociální rozvoj, osobnostní rozvoj) 

-VDO (občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém životě,         

            principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování) 

-EGS ( Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané) 

-MKV (kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip  

             sociálního smíru a solidarity) 

-EV ( lidské aktivity a problémy životního prostředí,vztah člověka k prostředí) 

-MDV ( tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu) 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 

 

Formy a metody realizace 

- vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu,  

                                     samostatná práce, soutěže, testy, dramatizace, projekty, PC, 

                                 video 

- beseda 

- dotazníky - interwiev 

 

 

Kompetence  

 

Kompetence k učení 

- žáci vybírají a využívají různé způsoby a metody pro efektivní učení, propojují získané 

poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 

- žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry 

- žáci se učí orientovat v problematice peněz a cen a odpovědnému spravování osobního / 

rodinného/ rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci 

Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků 

              - poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci  

              - zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi 

a snaží se nalézt řešení 

- žáci se snaží kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí 

      Postup: -  kladení otevřených otázek 

              - volný přístup k pomůckám 

               

Kompetence komunikativní 

- žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně  

- žáci naslouchají promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni jejich věku 

- žáci umí využívat ke komunikaci vhodné komunikační techniyky  

Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

             - vedení  žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

               podněcování žáků k argumentaci 

             - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají,  

- žáci upevňují dobré mezilidské vztahy  

- žáci hodnotí svoji práci i práci ostatních 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

         - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 

Kompetence občanské 

- žáci se seznámí s legislativou a obecnými morálními zákony s nutností je dodržovat 
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- žáci respektují názory ostatních 

- žáci směřují v formování volních a charakterových rysů 

- žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování 

             -  vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

 

Kompetence pracovní 

- žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- žáci jsou vedeni k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při 

běžných, rizikových i mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu 

Postup: - dodávání sebedůvěry 

              -napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

              - vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 
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Občanská výchova, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy 

Poznámky 

- umí se orientovat v kalendáři, zná letopočty 

- umí vysvětlit původ a způsoby dodržování svátků 

- uvádí příklady pořekadel a přísloví 

 

 

- seznámí se s fungováním regionálních institucí 

 - zná památná místa regionu 

- učí se chovat šetrně k památkám a přírod.   

   objektům 

- učí se být hrdý na kultur. dědictví naší země 

- vysvětlí pojem domova a uvede příklady prvků,   

  které pomáhají vytvářet v člověku osobní vztah   

  k rodišti a domovu 

 

-  na příkladech vyloží pojem vlastenectví a dokáže 

je odlišit od nacionalismu 

- zná st. symboly ČR a dokáže je popsat 

- učí se být hrdý na osobnosti našich dějin 

- zná některá památná místa ČR a významné dny 

 

 

- vysvětlí pojem národa 

- uvědomuje si svou náležitost k českému národu 

- učí se žít v multikulturním světě 

 

 

 

Rok v jeho proměnách 

- kalendář, letopočty 

- svátky 

- přísloví a pořekadla       

 

 

Naše obec, region, kraj 

- důležité instituce 

- zajímavá a památná místa 

- významní rodáci, tradice 

- ochrana kultur. památek, přírodních 

objektů a majetku 

- domov            

 

Naše vlast 

- vlast a vlastenectví 

- zajímavá památná místa 

- co nás proslavilo 

- významné osobnosti 

- st. symboly, st. svátky     

 

Národ 

- kořeny národa, národnostní menšiny  

 

 

 

 

Osob. a soc. výchova 

- sebevzdělávání 

Environmentální výchova 

- propojení lidského života a přírody 

 

 

Environmentální výchova 

- význam ochrany přír. a kultur. 

památek 

- přírodní zdroje, příroda, kultura, 

ochrana 

- aktuální ekolokální problémy 

 

 

Envrinmentální výchova 

- význam ochrany přír. a kultur. 

památek 

- přír. zdroje, kultura + ochrana 

Výchova demokrat. občana 

- ot. vlastenectví, st. symboly 

 

Výchova demokrat. občana 

- právo člověka na sebeurčení 

- spolužití občanů 

Multikulturní výchova 

      -    národnostní menšiny – multikulturalita 

 

MPV – D, Z, Př, 

Čj 

 

 

 

 

MPV – D, Z, Př, 

Člověk a svět 

práce 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, Čj, 

Př 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, Čj, 

Cj, Př 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata,  

mezioborové vztahy 

Poznámky 

 

-  učí se chápat možné odlišnosti mezi lidmi 

- učí se tolerantnosti k odlišnostem ve spol. 

- chápe, že i přes odlišnosti mají lide stejné 

   (rovné) možnosti v životě 

- dokáže charakterizovat hist. období matriarchátu a   

   patriarchátu 

- na příkladech doloží význam lidské solidarity a       

  pomoci v nouzi 

- vyjádří možnosti, jak pomoci v situacích ohrožení 

a obrany státu 

- dokáže vysvětlit, proč je výhodnější spolupracovat  

   s ostatními lidmi 

- učí se spoluzodpovědnosti za týmovou práci 

- je schopen převzít část úkolu z týmové práce 

 

Lidská setkání 

- rozdíly mezi lidmi 

- rovnost a nerovnost, rovné postavení 

M – Ž 

- lidská solidarita a spolupráce, pomoc 

v nouzi 

 

 

 

 

 

Činnost lidí 

- lidská činnost 

- spolupráce lidí 

- dělba práce 

- výhody spolupráce 

 

Osobnostní a soc. výchova 

- odlišnost lidí, jejich názorů a řešení 

problémů 

- vnímání odlišnosti lidí 

- spolupráce a vzájemná pomoc lidí 

Výchova demokratického občana 

- práva lidí v demokrat. spol. 

 

Multikulturní výchova 

- spolupráce ve společnosti 

Osobn. a soc. výchova 

- sebepoznávání, kooperace s ost. 

 

 

MPV – Výchova 

ke zdraví, Př, D, 

Z 

 

 

 

 

 

MPV – D, 

Výchova ke 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 131 

 

 

 

Občanská výchova, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

- učí se hospodařit s penězi 

- rozlišuje a porovnává druhy vlastnictví,včetně 

duševního,a způsoby jejich ochrany,uvede příklady 

- uvědomuje si nepřijatelnost vandalismu k veřejnému  

majetku 

 

 

- učí se porovnávat hodnotu peněz,zná rizika při 

hospodaření s penězi 

- dokáže rozlišit podoby peněz 

- ví, jak funguje princip bankovnictví,uvede příklady 

použití debetní a kreditní platební karty 

- dokáže vypracovat rodinný rozpočet 

- je seznámen s fungováním stát. rozpočtu,uvede 

druhy pojištění a vypočítá úrok 

- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, objasní 

princip schodkového a přebytkového rozpočtu 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání 

s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 

- ví, z čeho plynou příjmy do st. pokladny a kam jsou 

přerozdělovány 

- uvede příklady dávek a příspěvků, které získávají 

občané ze st.rozpočtu 

 

Majetek, vlastnictví 

- formy vlastnictví 

- duševní a hmotné vlastnictví 

- ochrana majetku 

- hospodaření s penězi 

 

Peníze 

- funkce peněz,rizika při hospodaření s 

penězi 

- podoby peněz 

- formy placení 

 

- hospodaření: rozpočet 

domácnosti,příjmy,výdaje, úspory, 

investice, úvěry, splátkový 

prodej,leasing,rozpočet státu,daně 

-banky: aktivní a pasivní 

operace,úročení,pojištění,investice 

 

 

- význam daní 

 

 

 

Osob. a soc. výchova 

- rozvoj duševních schopnosti 

Výchova demokr. občana 

- ochrana majetku a demokrat. spol. 

- právo občana na majetek 

 

Osob. a soc. výchova 

- vliv peněz na osobnost člověka 

Výchova demokrat. občana 

- fce peněz, státní rozpočet, daně 

 

 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- pol. státní zaměstnanosti 

- národní hospodářství 

Osob. a soc. výchova 

- sebevzdělávání, řešení stres. stuace 

– nezaměstnanost 

Environmentální výchova 

- vztah výroby a ŽP 

 

 

MPV – D, Člověk 

a svět práce, M 

 

 

 

 

MPV – D, Člověk 

a svět práce, 

Inform. a komun. 

techniky, M 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a svět 

práce, Př, Inform. 

a kom. techniky 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

- dokáže vysvětlit pojmy výroba, obchod, služby 

- chápe souvisl. mezi výrobou-obchodem-službami 

- uvede hlavní problémy spojené s nezaměstnaností 

- snaží se najít řešení a možná východiska 

z nezaměstnanosti 

- učí se rozlišovat vhodné a nevhodné využití volného 

času 

- ví, jaké možnosti volnočasových aktivit jsou v jeho 

okolí 

 

- učí se chápat princip tržního hospodářství 

- na příkladu chování kupujícího a prodávajícího 

vyloží podstatu fungování trhu,objasní vliv nabídky a 

poptávky na tvorbu cen,popíše vliv inflace na hodnotu 

peněz 

 

- seznámí se s podmínkami soukromého podnikání 

 

 

 

- porovnává podoby kultury (bydlení, odívání...) 

- učí se přijímat odlišné kulturní tradice 

- vysvětlí přínos kult. institucí 

- charakterizuje prostředky masové komunikace 

- seznámí se s hist. souvislostmi s vývojem kultur. 

období na našem území  

Výroba, obchod, služby 

- význam a vzájemná návaznost 

- práce, zaměstnání, povolání 

- volba povolání 

- problém nezaměstnanosti 

- volný čas a jeho využití 

 

 

 

 

Principy tržního hospodářství 

- nabídka, poptávka, trh,tvorba 

cen,inflace 

- podstata fungování trhu 

- právní formy podnikání 

 

 

Kulturní život 

- kulturní hodnoty, tradice 

- kultur. instituce 

- masová kultura + prostředky + 

masmédia 

 

Výchova demokrat. občana 

- soukromé podnikání 

- tržní ekonomika 

Environmentální výchova 

- vztah výroby a ŽP 

 

Mediální výchova 

- vliv médií na kulturu 

- kritický přístup ke zpravodajství a 

reklamě 

- možná manipulace s informací 

Multikulturní výchova 

- rovnocenný přínos etnických skupin 

- multikulturalita 

Environmentální výchova 

- ochrana přírody při masových 

sportovních akcích – zásady MOV  

MPV – M, Inform. 

a kom. techniky, 

D, Člověk a svět 

práce 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a svět 

práce, Čj, Inform. 

a kom. techniky 
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Občanská výchova, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- na příkladech známých států rozliší znaky republiky 

a monarchie 

- dokáže vysvětlit výhody demokratického zřízení 

státu 

- získá přehled o složkách st. moci 

- seznámí se s významem ústavy 

- uvede významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má ČRvztah, posoudí jejich 

význam, popíše výhody spolupráce mezi 

státy,včetně zajišťování obrany státu a účasti 

v zahraničních misích 

 

 

 

 

- uvede příklady orgánů a institucí, které se podílejí na 

správě státu 

 

 

 

 

 

- objasní smysl demokrat. voleb 

- charakterizuje hl. formy voleb do zastupitelstev 

v ČR 

- snaží se pochopit nutnost dialogu ve společnosti a 

Právní základy státu 

- znaky státu, typy a formy státu,obrana 

státu 

- státní občanství ČR 

- ústava ČR 

- složky státní moci 

- stát a jeho ochrana 

- povinnosti občanů při zajišťování 

obrany státu 

 

 

 

 

 

 

Státní správa a samospráva 

- orgány a instituce st. správy a samosprávy 

(obce) 

 

 

 

 

Principy demokracie 

- znaky demokrat. řízení státu 

- politický pluralismus 

- sociální dialog a jeho význam 

Výchova demokratického občana 

- občan = odpovědný člen 

společnosti 

Multikulturní výchova 

- postavení národnostních menšin 

- zákl. informace o etnikách v ČR 

- nekonfliktní život v multikulturní 

spol.  

 

Výchova demokrat. občana 

- obec = základ samosprávy 

- spol. organizace a hnutí 

 

 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- demokrat. polit. systém 

- volební systémy 

Multikulturní výchova 

- zohlednění potřeb národnostních 

skupin 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- listina zákl. práv a svobod 

MPV – D, 

Čj, Cj 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Čj, Člověk a 

svět práce 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Čj, Člověk a 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

vliv voleb na život lidí 

 

 

 

- učí se respektovat práva druhých lidí 

- uvede příklady zákl. práv a svobod člověka 

- zná vybrané dokumenty, které upravují lid. práva 

- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 

spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 

druhých lidí,posoudí význam ochrany lidských práv a 

svobod 

 

 

 

 

 

- vysvětlí, proč člověk musí dodržovat právní řád 

- uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní 

ochrany občanů (policie, st. zastupitelství, advokáti, 

...) 

- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního 

jednání 

 

- dokáže rozlišit protiprávní jednání 

- uvede příklady postihů, které lze použít v našem 

státě 

 

 

- uvede příklady práv a povinností, které vyplývají 

z některých právních vztahů (vlastnictví bytu, prac. 

- volby do zastupitelstev – význam, formy 

 

 

 

Lidská práva 

- zákl. lidská práva 

- práva dítěte 

- ochrana práv člověka 

- dokumenty – lidská práva 

- poškozování lid. Práv 

- základní práva spotřebitele 

- šikana 

- diskriminace 

 

Právní řád ČR 

- význam a fce právního řádu 

- orgány právní ochrany občanů 

- soustava soudů 

- právní norma, pr. předpis 

 

Protiprávní jednání 

- druhy a postihy protiprávního jednání,korupce 

- trestní postižitelnost 

- porušování předpisů v silničním provozu 

 

Právo v každodenním životě 

- význam právních vztahů 

- právní vztahy a závazky 

- styk s úřady 

Multikulturní výchova 

- zákl. dokumenty 

- rasová nesnášenlivost 

- soužití s minoritami 

- diskriminace, předsudky 

 

 

Multikulturní výchova 

- právní ochrana národ. menšin 

Výchova demokrat. občana 

- systém soudů v ČR 

 

 

Výchova demokrat. občana 

- občanská společnost 

Osob. a soc. výchova 

- soc. rozvoj jedince 

 

Multikulturní výchova 

- princip soc. smíru a solidarity 

Výchova demokrat. občana 

- právní vztahy v demokrat. spol. 

svět práce 

 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Čj, Člověk a 

svět práce 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a 

svět práce 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a 

svět práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

poměr, manželství) 

- seznámí se s podmínkami reklamace vadného zboží 
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Občanská výchova, učební osnovy – 9. ročník 

 

Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

-   učí se respektovat odlišné názory či zájmy lidí 

- učí se toleranci k chování lidí (i menšin) 

- snaží se rozpoznat příčiny vzájemných neshod a 

konfliktů 

- rozpozná projevy rasové nesnášenlivosti a je 

schopen domyslet možné důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

- snaží se vyvarovat chyb při posuzování lidí 

-   snaží se najít co nejvíce informací pro celkové 

hodnocení skutečnosti 

-   snaží se pochopit význam lidského smyslu života 

-   učí se vytvářet „správný“ pohled na život 

-   utváří si hodnotový systém 

 

 

 

 

 

-   učí se zodpovědně volit životní cíle a nacházet 

cesty k jejich realizaci 

-   snaží se pochopit, proč je důležité konat dobro ve 

Podobnost a odlišnost lidí 

- projevy chování 

- podobnost a odlišnost lidí 

- rozdíly v prožívání, myšlení a jednání 

- osobní vlastnosti, dovednosti, schopnosti 

- vrozené předpoklady, talent 

 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní svět člověka 

- vnímání, prožívání, poznávání 

skutečnosti 

- posuzování lidí, skutečnosti 

- systém osobních hodnot 

- sebehodnocení 

- stereotypy v posuzování lidí 

 

 

 

 

Osobní rozvoj 

- životní cíle a plány, život. perspektivy 

- adaptace na život. změny 

Osobnostní a soc. výchova 

- zvládání vl. chování, řeč těla 

- cviční dovedností, zapamatování 

si, schopnost dotáhnout vše do 

konce 

- temperament, postoje, hodnoty 

Výchova demokrat. občana 

- tolerance chování lidí 

Multikulturní výchova 

- jedinečnost člověka, etnikum 

Environmentální výchova 

- prostředí a zdraví člověka 

 

Osobnostní a soc. výchova 

- cvičení smysl. vnímání, 

pozornosti, soustředění 

- organizace (volného) času 

- zvládání stres. situace 

- já = zdroj informací o sobě 

- odpovědnost za své chování 

- chyby při posuzování lidí 

Multikulturní výchova 

- předsudky, diskriminace 

 

Osobnostní a soc. výchova 

- sestavení osobních cílů 

- cvičení seberealizace, 

MPV – 

Výchova ke 

zdraví, Př, 

Hv, Vv, Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – 

Výchova ke 

zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPV – 

Výchova ke 

zdraví, 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

prospěch jiných, nejen sobě 

-   učí se vyrovnávat s možnými životními změnami 

-   učí se posilovat své volní jednání 

-   uvědomuje si potřebu motivovat své jednání 

 

 

 

-   seznámí se s fungováním EU 

-   uvede příklady výhod, které vyplývají z členství 

v EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   uvede příklady činnosti mezinárodních organizací 

-   vysvětlí potřebu států mezinárodně kooperovat 

-   dokáže vysvětlit zaměření vybraných mezinár. 

organizací, posoudí význam ve světovém dění 

- chápe význam obrany státu a význam zahraničních 

misí 

 

 

 

 

- „sebezměna“ 

- význam motivace, aktivity 

- vůle a osobní kázeň při seberozvoji 

 

 

 

 

Evropská integrace 

- podstata a význam 

- výhody 

- Evropská unie a ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

- ekonom., polit. a bezpeč. spolupráce 

- výhoda mezinár. organizací 

- Rada Evropy, NATO, OSN, ... 

- Zahraniční mise 

 

 

 

Globalizace 

- projevy, klady, zápory 

sebeovládání 

- prosociální chování (nečekám 

protislužbu) 

- rozvoj pozitivního postoje ke 

světu 

- regulace vl. jednání 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- naši sousedé, život v jiných 

zemích, lidová slovesnost, zvyky, 

tradice 

- kořeny evropské civilizace 

- mezníky evropské historie 

- co Evropu spojuje 

- fungování EU 

Envrironmentální výchova 

- evropská krajina 

 

Výchova k myšlení v evropských a 

globál. souvislostech 

- řešení problémů dětí 

Environmentální výchova 

- nerovnoměrný vývoj na zemi 

 

 

 

Environmentální výchova 

- doprava a globalizace, ekolog. 

Člověk a 

svět práce 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a 

svět práce, 

Čj, Cj, 

Inform. a 

kom. 

technologie 

 

 

 

 

 

MPV – D, Z, 

Člověk a 

svět práce, 

Čj, Cj, 

Inform. a 

kom. 

technologie 

 

MPV – D, Z, 

Př, Výchova 
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Výstup Učivo 
Mezioborové vztahy, 

průřezová témata 

Poznámky 

-   uvede příklady některých globálních problémů 

světa 

-   snaží se nacházet možná řešení celosvětových 

problémů, uvede příklady mezinárodního terorismu a 

zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho otírání 

-   uvědomuje si nutnost zabývat se problémy v rámci 

celého světa 

- objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování 

obrany státu a při řešení krizí nevojenského 

charakteru 

- globální problémy světa 

- války a terorismus 

- způsoby řešení globál. problémů světa 

 

 

Obranné síly ČR a zajišťování obrany 

státu 

zátěž 

- vliv průmyslu na prostředí 

- eko a právní nástroje k ochraně 

ŽP 

- odpady a příroda 

- programy na podporu ekovědomí 

(Den země, Princip udržitelnosti 

rozvoje,  …) 

ke zdraví, 

Ch, Inform. 

a kom. 

technologie         
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6.1.4. Matematika a její aplikace (matematika) 

 

Matematika 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru  – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

-je realizována v 1. až 5. ročníku: 

v 1. a 2. ročníku je 5 hodin týdně, 

ve 3. až 5. ročníku jsou 4 hodiny týdně, 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : 

-čísla a početní operace-osvojení aritmetických operací ve třech složkách :  

-dovednost provádět operaci 

-algoritmické porozumění 

-významové porozumění 

-získávání číselných údajů, seznámení se s pojmem proměnná 

  

 -závislosti, vztahy a práce s daty-rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a 

          závislostí, jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů  

  

 -geometrie v rovině a prostoru-určování a znázorňování geometrických útvarů a 

modelování  reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru 

 

 -nestandardní aplikační úlohy a problémy-uplatňování logického myšlení, řešení 

problémových situací a úloh z běžného života 

 

 

Organizace - žáci z každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo 

v počítačové učebně a využívají k učení různé formy práce.Během hodiny učitel a žáci 

používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

 

Průřezová témata - v tomto oboru jsou realizována: VDO, EV, EGS 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení - učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně 

symboliky,prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev,rozvíjí 

abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 

Učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků;srozumitelně jim vysvětluje, co se mají naučit;stanovuje dílčí vzdělávací cíle v 

souladu s cíli vzdělávacího programu; vede žáky k ověřování výsledků. 

 

 

Kompetence k řešení problémů - učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při 

řešení úloh, k sebekontrole, k systematičnosti,vytrvalosti a přesnosti, 

učí se provádět rozbor problémů a plánu řešení,odhadování výsledků,volbě správného 

postupu,vyhodnocování správností výsledků. 
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Učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků;klade otevřené otázky a vybízí žáky k 

pojmenování cíle činnosti; vede žáky k plánování úkolů a postupů; zařazuje metody, při 

kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci; umožňuje, aby žáci v hodině 

pracovali s odbornou literaturou.Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s 

chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; dodává žákům 

sebedůvěru. 

 

Kompetence komunikativní -žáci se učí přesnému a stručnému vyjadřování užíváním 

matematického jazyka včetně symboliky. 

Učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; vede žáky k užívání 

správné terminologie a symboliky; vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému 

projevu. 

 

 

Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování,srozumitelné a 

věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů,ke kolegiální radě a 

pomoci,učí se pracovat v týmu. 

Učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch; podněcuje žáky k argumentaci; hodnotí žáky 

způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

 

  
Kompetence občanská - při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení 

nad obsahy sdělení,učí se hodnotit svoji  práci a práci ostatních,jsou vedeni k ohleduplnosti a 

taktu,učí se vnímat složitosti světa. 

Učitel podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti  nebo výsledky. 

  

 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro 

řešení reálných situací v životě, učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v 

praktických činnostech. Pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní 

materiály. 

Učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů a které vyžadují využití poznatků z různých oborů, vede žáky ke 

správným způsobům užití vybavení, techniky a pomůcek.Vytváří příležitosti k interpretaci 

různých textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů. 
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Matematika, učební osnovy – 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná číslice 1 až 20, umí je napsat a přečíst 

zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší 

apod. 

umí seřadit čísla podle velikosti (vzestupně i sestupně) 

umí zakreslit čísla do 20 na číselnou osu 

zná a používá matem. symboly +, - , = , < , > 

umí zapsat, přečíst, vyřešit příklady na sčítání a 

odčítání do dvaceti bez přechodu i s přechodem přes 

desítku 

provádí rozklad na desítky a jednotky 

řeší jednoduché slovní úlohy 

 

rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary 

modeluje jedn. geom. útvary v rovině 

pozná geometrická tělesa – krychle, koule, kvádr, 

válec 

geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 

orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod. 

 

zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu, hodinu 

počítání do dvaceti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geometrie 
- rovinné obrazce – čtverec, obdélník, 

  trojúhelník, kruh 

- tělesa – krychle, kvádr, koule,válec 
- modelování, stavebnice tvarů, těles 

- geometrické pojmy 

 

 

Jednotky 
užití v jednoduchých úlohách 

VDO-Občanská společnost a škola, 

občan, občanská společnost a stát -  

výchova k samostatnosti, k sebekontrole, 

smyslu pro odpovědnost,ohleduplnost a 

přesnost 

 

EV- Vztah člověka k prostředí - výchova 

k životnímu prostředí 

 

Vv- obrázky stejného druhu podle počtu 

 

Vv, Pč – znázornění slovní úlohy 

 

Vv, Pč – užití barev, vystřihování, 

modelování 

 

Prvouka 
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Matematika, učební osnovy – 2. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí zapsat a vyřešit příklady na sčítání a odčítání do 

20 s přechodem přes desítku 

 

umí zapsat a přečíst čísla do sta 

umí zakreslit čísla do sta na číselnou osu 

porovnává čísla do sta, umí je seřadit vzestupně i 

sestupně 

sčítá a odčítá čísla do sta (bez a s přechodem) 

zná význam závorek 

počítá příklady se závorkami 

 

umí provést zápis slovní úlohy 

řeší slovní úlohy s výpočty do sta v oboru násobilky 

 

seznámí se s principem násobilky v oboru do 50 

 

zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami 

zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun 

počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do sta 

korun 

 

umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, 

pravítko) 

zná pojem bod, přímka, čára, úsečka 

počítání do dvaceti 

 

 

počítání do sta 

 

 

 

 

 

 

 

slovní úlohy 

 

 

násobení a dělení do 50 

 

mince a bankovky 

 

 

 

geometrie 
- bod v rovině, přímka, úsečka 

- bod na úsečce 

- rýsování a měření úsečkydané délky  

  (cm) 

VDO-Občanská společnost a škola, 

občan, občanská společnost a stát -  

výchova k samostatnosti, k sebekontrole, 

smyslu pro odpovědnost,ohleduplnost a 

přesnost 

 

EV- Vztah člověka k prostředí - výchova 

k životnímu prostředí 

 

Vv-výroba papírových mincí bankovek 

 

Vv,  Pč- znázorňování, modelování 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky 

zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou 

porovná úsečky podle velikosti 

umí změřit úsečku (na cm, mm) 

pozná geometrická tělesa (a tvary) krychli, kvádr, 

kouli, válec 

- úsečka – rýsování(cm, mm),   

  porovnávání, měření (cm, mm), střed 

  úsečky 

- rovná, křivá, lomená čára 

- tvary – čtverec,obdélník, trojúhelník,  

  kruh 

- tělesa – krychle, kvádr, koule, válec 

- modelování tvarů a těles 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 144 

Matematika, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná symboly pro násoben í a dělení 

násobí a dělí v oboru malé násobilky (seznámí se 

s principem násobilky v oboru do 100) 

řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky 

umí dělit se zbytkem 

 

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla zpaměti (typ 

příkladů 34+25, 67-56)  

umí sčítat a odčítat dvojciferná čísla písemně 

řeší slovní úlohy v oboru do sta 

 

umí zapsat a přečíst čísla do tisíce 

umí porovnávat, setřídit vzestupně a sestupně čísla do 

tisíce 

umí zakreslit čísla do tisíce na číselné ose 

umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně 

řeší slovní úlohy v oboru do tisíce 

seznámí se se zaokrouhlováním čísel na desítky 

 

zná význam symbolu  = 

řeší jednoduché rovnice 

 

zná jednotky délky mm, cm, dm, m 

jednotky délky používá k měření 

umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, 

malá násobilka 

 

 

 

 

 

počítání v oboru do sta 

 

 

 

 

počítání v oboru do tisíce 

 

 

 

 

 

 

 

rovnice 

 

geometrie 

jednotky délky, času, hmotnosti, 

objemu 
- měření útvarů na cm, mm 

 

EGS - Objevujeme Evropu a svět - 

porovnávání lidnatosti evr.států, ... 

 

Prv - měření 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

obdélník apod.) a vyjádřit je ve vhodných jednotkách 

 

umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku, 

rovnoběžky, různoběžky, úsečku, trojúhelník, 

obdélník, čtverec 

zná pojem opačná polopřímka 

zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 

zná význam pojmu  průsečík a umí ho určit 

pozná jehlan a kužel 

 

geometrie 
bod,přímka, úsečka, polopřímka, přenášení 

  úseček 

- vzájemná poloha z přímek v rovině 

- rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, 

  obdélník – poznávání konstrukce 

  - čtyřúhelníky 

- kružnice, kruh – konstrukce, průsečík 

- poznávání dalších těles – jehlan, kužel 
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Matematika, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

umí zapsat a přečíst čísla do 10 000 

sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000 

umí zaokrouhlovat na tisíce 

orientuje se na číselné ose do 10 000, porovnávání, 

číselná osa, zápis čísel 

 

ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé 

násobilky 

umí násobit písemně jednociferným a dvouciferným 

činitelem 

umí písemně dělit jednociferným dělitelem 

umí vypočítat jednoduché rovnice 

 

umí sčítat, odčítat, násobit a dělit na kalkulátoru 

používá kalkulátor ke kontrole 

zná výraz činitel, jmenovatel, zlomková čára, celek, 

část, zlomek 

 

zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 

umí převádět jednotky hmotnosti a délky 

 

řeší jednoduché a složené slovní úlohy 

umí provést zkrácený zápis s neznámou 

 

umí pracovat s kružítkem, kružnice – průměr, poloměr 

umí narýsovat trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici 

umí sestrojit trojúhelník ze tří stran, pravoúhlý 

počítání do 10 000 

 

 

čísla do  10 000 

 

 

násobení a dělení 

 

 

 

 

 

práce s kalkulátorem 

 

 

zlomek – sčítání zlomků se stejným 

jmenovatelem 

 

jednotky 

 

 

slovní úlohy 

 

 

geometrie 
- zákl. pravidla rýsování, rýs. potřeby 

- vzájemná poloha z přímek v rovině 

 

EV- vztah člověka k prostředí 

- lidské aktivity a problémy   

   životního prostředí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

trojúhelník 

pozná a umí narýsovat pravoúhlý trojúhelník 

umí narýsovat kolmici, rovnoběžky, různoběžky 

dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině 

umí určit souřadnice bodu ve čtvercové síti 

umí odečítat hodnoty z diagramu 

přímá úměrnost – grafy, tabulky 

- kolmice, kolmost 

- rýsování, rovnoběž. přímek a přímek  

  procházejících daným  bodem 

- pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník –  

  konstrukce, trojúhel. Nerovnost 

- rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku,  

  kružnice (průměr, poloměr, střed), kruh 

- osa a střed úsečky, souměrné útvary 

- obvody obrazců – jednoduché úlohy 

- obsahy obrazců – jednoduché úlohy 

- práce s diagramy 
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Matematika, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 

orientuje se na číselné ose v oboru do milionu 

umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu 

umí násobit deseti, stem, tisícem 

umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce 

násobí písemně trojciferným činitelem 

dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem 

řeší slovní úlohy v oboru do milionu 

umí vypočítat jednoduché rovnice 

rozumí znaku -  pro zápis celéhozáporného čísla a toto 

číslo vyznačí na číselné ose 

převádí jednotky času a objemu 

umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní 

úlohy s časovými údaji 

umí pracovat s údaji v cenících apod. 

řeší a tvoří úlohy,ve kterých aplikuje osvojené početní 

operace v celém oboru přirozených čísel 

 

 

zná pojem zlomek 

modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 

zlomku 

porovná,sčítá a odčítá zlomky zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 

 

počítání do 1 000 000 

přirozená čísla 

celá čísla 

zápis čísla v dsítkové soustavě a jeho 

znázornění / teploměr, model/ 

 

 

 

 

 

 

 

jednotky 

 

 

slovní úlohy 

 

 

 

zlomky 

 

 

geometrie 
- základní pojmy a pravidla rýsování, rýsovací 

  potřeby 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

-lidské aktivity a problémy 

životního prostředí (prolíná učivem 

v řešení slovních úloh) 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný 

umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, 

rovnostranný trojúhelník 

umí sestrojit čtverec, obdélník 

umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a 

čtyřúhelníku 

pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 

umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti  

vypočítá obsah čtverce, obdélníka, povrch krychle a 

kvádru 

dbá na přesnost a čistotu rýsování 

 

přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose 

desetinné číslo dané hodnoty 

porovnává desetinná čísla, zaokrouhluje řády desetin 

na celky 

sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin 

(pamětně, písemně) – slovní úlohy s využitím 

desetinných čísel  

- úhel přímý, pravý – porovnávání, osa úhlu  

  (osově souměrné útvary) 

- úhlopříčky a jejich vlastnosti 

- konstrukce trojúhelníků, obrazců – čtverec, 

  obdélník 

- obvody obrazců 

- obsah obdélníku, čtverce, jednotky obsahu 

- povrch krychle a kvádru 

 

 

 

 

 

 

 

desetinná čísla 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 150 

Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obor matematika se vyučuje jako obor   

v 6. a 8. ročníku         4 hodiny týdně 

v 7. a 9. ročníku         5 hodin týdně. 

Výuka probíhá v učebně nebo v učebně PC. 

Vzdělávání  v matematice zaměřeno na: 

- užití matematiky v reálných situacích 

- osvojení  pojmů, matem. postupů 

- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

      -     logické a kritické usuzování 

 

Obor matematika je úzce spjat s ostatními obory ( např. fyzika – převody jednotek, 

rovnice,…..zeměpis – měřítko, výpočty……. chemie -  řešení rovnic, převody jednotek,…..) 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

OSV, VDO - důraz je kladen na formování volních a charakterových rysů – rozvíjí 

důslednost, vytrvalost, schopnost sebekontroly, vynalézavost, tvořivost  

- práce s mapou, slevy, využití poměru,…. 

EV – stav ovzduší, přítomnost škodlivých látek, ochrana životního prostředí,…. 

EGS – srovnání států, HDP, grafy,…. 

  

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k 

- osvojování základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním  

  reálných jevů 

- vytváření zásoby matematických nástrojů ( pojmů a vztahů, algoritmů, metod řešení úloh) 

- využívání prostředků výpočetní techniky 

Učitel 

- zařazuje metody,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

- vede žáky k plánování postupů a úkolů 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

- zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií 

- vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. oborech a v reálném životě 

 
Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- zjišťují, že realita je složitější než její matematický model 

- provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků 

 - učí se zvolit  správný  postup při řešení slovních úloh a reálných problémů  

       Učitel 

 - s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 - vede žáky k ověřování výsledků 
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Kompetence komunikativní 

 Žáci  

      - zdůvodňují matematické postupy 

 - vytvářejí hypotézy 

 - komunikují na odpovídající úrovni 

Učitel 

- vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

- podle potřeby pomáhá žákům 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- učí se věcně argumentovat, schopnosti sebekontroly 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

Učitel 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  

- vede žáky k ověřování výsledků
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 Matematika, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-    čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 

- provádí početní operace s  přirozenými čísly  

      zpaměti a písemně 

- provádí odhady a kontrolu výpočtů 

- zaokrouhluje 

-    umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose 

Rozšířené opakování. 

- přirozená čísla 

- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 

- zobrazení na číselné ose 

- početní operace 

  

-    rozlišuje druhy čar 

- používá technické písmo k popisu geom.  

      útvarů 

Základní pravidla rýsování. 

- druhy čar, technické písmo 

Pč -  popis technických 

výkresů 

 

 

-    užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, 

      úsečka 

- rýsuje lineární útvary 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času 

- umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku,  

  trojúhelníku 

- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické   

vlastnosti základních rovinných útvarů při   

řešení úloh a jednoduchých praktic. problémů 

- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

Geometrické útvary v rovině. 

- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,  

      kružnice, kruh 

- převody jednotek 

- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku 

Fy - měření délky 

 

OSV – určení obvodu 

pozemku  apod. 

 

-    čte a zapisuje desetinná čísla 

- umí zobrazit des. číslo na číselné ose 

- porovnává a zaokrouhluje des. čísla 

- provádí početní operace s des. čísly 

- umí vypočítat aritmetický průměr 

- převádí jednotky 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

Desetinná čísla. 

- čtení a zápis v desítkové soustavě 

- zobrazení na číselné ose 

- porovnávání 

- zaokrouhlování 

- početní operace 

- aritmetický průměr 

 

Fy -  řešení početních úloh 

 

OSV – odhad a určení např. 

ceny nákupu….. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

přesností 

 

 

- zná pojem násobek, dělitel 

- umí použít znaky dělitelnosti 

- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 

- rozloží číslo na součin prvočísel 

- určuje a užívá násobky a dělitele včetně  

  nejmenšího společného násobku a největšího 

  společného dělitele 

- modeluje a řeší situace s využitím 

      dělitelnosti v N 

- převody jednotek 

 

Dělitelnost přirozených čísel. 

- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 

- prvočíslo, číslo složené 

- společný násobek, společný dělitel 

 

 

 

- rozumí pojmu 

- narýsuje a změří daný úhel 

- umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu 

- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 

- provádí početní operace s velikostmi úhlů  

      ( ve stupních i minutách) 

- pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových 

      úhlů, umí využít jejich vlastností 

- rozumí pojmu mnohoúhelník, 

- umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a  

      pravidelný osmiúhelník 

Úhel a jeho velikost. 

- pojem, rýsování a přenášení úhlu 

- osa úhlu 

- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu 

- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 

- početní operace s velikostmi úhlů 

- vrcholové a vedlejší úhly 

- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník, 

pravidelný osmiúhelník (konstrukce, obvod) 

 

 

 Z -  určování zeměpis. 

       polohy 

 

 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru  

      v osové souměrnosti  

- pozná útvary osově souměrné a shodné  

      útvary 

 

Osová souměrnost. 

- osová souměrnost 

- shodné útvary 

- osově souměrné útvary 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- zná jednotky obsahu, umí je převádět 

- umí vypočítat obsah čtverce a obdélníku 

- využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku) 

      při výpočtech obsahů složitějších obrazců 

- charakterizuje jednotlivá tělesa ( kvádr, 

      krychle) 

- umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso 

      vymodelovat 

- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru  

      ve volném  rovnoběžném promítání 

- vypočítá povrch krychle, kvádru 

- užívá jednotky objemu a vzájemně je  

      převádí 

- odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru 

Obsah čtverce a obdélníku. 

Povrch a objem krychle a kvádru. 

-    jednotky obsahu 

- obsah čtverce a obdélníku 

- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí  

      obsahu čtverce a obdélníku) 

- kvádr, krychle, sítě těles 

- zobrazování těles 

- povrch krychle, kvádru 

- jednotky objemu 

- objem krychle, kvádru 

 

 

OSV  -  obsah pokoje, 

pozemku,… 

 

- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a  

      zná jejich vlastností 

- pojmenuje , znázorní a správně užívá  

      základní pojmy ( strana, výška,vnitřní a  

      vnější úhly, …) 

- umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky  

      trojúhelníku 

- umí sestrojit trojúhelníku  kružnici opsanou  

      a vepsanou 

 

 

Trojúhelník. 

- pojem, druhy  

- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 

- těžnice, střední příčky, výšky  

- kružnice opsaná, vepsaná 

 

  

 Závěrečné opakování   
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Matematika, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
Opakování učiva 6. ročníku 

 

  

 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 

- převádí zlomky na des. čísla a naopak 

- porovnává zlomky 

- provádí početní operace s rac. čísly 

- užívá různé způsoby kvantitativního  

     vyjádření vztahu celek – část – přirozeným 

     číslem, poměrem, zlomkem, deset. číslem, 

     procentem 

- analyzuje a řeší jednoduché problémy,  

  modeluje konkrétní situace, v nich využívá 

 matematic. aparát v oboru racionálních 

čísel 

Racionální čísla. 

- čtení a zápis zlomku 

- vztah mezi zlomky a des, čísly 

- zobrazení na číselné ose 

- převrácený zlomek 

- smíšené číslo 

- početní operace 

- složený zlomek 

 

Fy,Ch,D,..... 

numerické výpočty 

 

 

 

- rozlišuje kladná a záporná čísla 

- umí zobrazit kladná a záporná čísla  

      na vodorovné i svislé číselné ose 

- chápe pojem opačné číslo 

- určí absolutní hodnotu daného čísla  

      a chápe její geometrický význam 

- provádí početní operace s celými čísly  

- analyzuje a řeší jednoduché problémy,  

  modeluje konkrétní situace, v nich využívá 

Celá čísla 

- čtení a zápis čísla 

- zobrazení na číselné ose 

- opačné číslo 

- absolutní hodnota 

- početní operace 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

      matematic. aparát v oboru celých čísel  

 

-    pozná shodné útvary 

- užívá věty o shodnosti trojúhelníků 

v početních a konstrukčních úlohách 

- umí sestrojit trojúhelník z daných prvků  

- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Trojúhelník 

 -    shodnost trojúhelníků 

- trojúhelníková nerovnost 

- konstrukce trojúhelníků 

 

  

 

- umí vyjádřit poměr mezi danými  

      hodnotami 

- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném  

      poměru 

- dělí celek na části v daném poměru 

- pracuje s měřítky map a  plánů 

- řeší modelováním a výpočtem situace 

      vyjádřené poměrem 

- rozumí a využívá pojmu  

- úměra 

- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 

- určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem,  

     rovnicí 

 

 

Poměr, přímá a nepřímá úměrnost 

- pojem 

- zvětšení a zmenšení v daném poměru 

- rozdělení dané hodnoty v daném poměru 

- měřítko 

- úměra 

- přímá a nepřímá úměrnost 

- trojčlenka 

 

 

 

Fy - vztahy mezi veličinami 

 

 

 

Z - měřítko plánu, mapy 

 

Ch výpočty pomocí trojčlenky 

 

OSV – práce s mapou, využití 

poměru v domácnosti (vaření, 

míchání barev,..) 

 

Pú – spotřeba materiálu, 

benzínu,… 

 

Nú- zakázky, počet dělníků,… 

 

 

- chápe pojem 1% 

- užívá základní pojmy procentového počtu 

- vyjádří část celku pomocí procent 

- řeší slovní úlohy 

- chápe pojem promile 

 

Procenta 
- pojem 

- základ, procentová část, počet procent 

- promile 

- slovní úlohy 

Ch - koncentrace 

 

OSV – slevy 

 

EV – stav ovzduší 

        přítomnost škodlivých 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

  přesností 

- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro  

      případ, že procentová část je větší  

      než celek) 

         látek 

 

- umí charakterizovat pojem rovnoběžníku 

- rozlišuje různé typy rovnoběžníků 

- umí sestrojit rovnoběžník 

- odhaduje a vypočítává obvod a obsah 

     rovnoběžníku 

- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku 

 

 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník 

- umí sestrojit lichoběžník  

- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 

 

-    rozezná a pojmenuje hranol 

-    načrtne a narýsuje obraz tělesa v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 

- odhaduje  a vypočítá povrch a objem  

      hranolu 

 

- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru 

      ve středové souměrnosti 

-    určí středově souměrný útvar 

 

Rovnoběžníky 

- pojem 

- vlastnosti 

- rozdělení 

- konstrukce 

- obvod a obsah 

- obsah trojúhelníku 

 

Lichoběžník 

- pojem 

- konstrukce 

 

Povrch a objem hranolů 

- pojem hranol 

- povrch a objem hranolu 

 

 

 

Středová souměrnost 

- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 

 

 

Závěrečné opakování 
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Matematika, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- rozumí pojmu výraz 

- matematizuje jednoduché reálné situace  

      s využitím proměnných 

- určí hodnotu číselného výrazu 

- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní  

     text 

- umí dosadit do výrazu s proměnnou 

- provádí početní operace s výrazy 

Opakování učiva 7.ročníku. 

Výrazy 

- číselné výrazy 

- proměnná 

- výrazy s proměnnou 

- úpravy výrazů 

 

  

 

- určí druhou mocninu a odmocninu  

      výpočtem, pomocí tabulek, pomocí  

      kalkulačky 

- užívá druhou mocninu a odmocninu  

      ve výpočtech 

- chápe pojem reálné číslo 

 

Druhá mocnina a odmocnina 

- pojem 

- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 

- určení druhých mocnin a odmocnin 

- pojem reálného čísla 

 

  

 

- rozliší odvěsny a přepony 

- rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty 

- využívá poznatků při výpočtu délek stran  

     pravoúhlého trojúhelníku 

- umí využít poznatky ve slovních úlohách 

- zaokrouhluje a provádí odhady s danou 

     přesností 

 

Pythagorova věta 

- pojem 

- výpočet délek stran v pravoúhlém 

trojúhelníku 

- užití Pythagorovy věty 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- zapíše číslo ve tvaru a . 10
n  

pro 1 < a < 10, 

      n je celé číslo 

- provádí početní operace s mocninami  

      s přirozeným mocnitelem 

 

Mocniny s přirozeným mocnitelem 

- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 

- zápis čísla pomocí mocnin deseti 

- početní operace s mocninami s přirozeným 

mocnitelem 

Fy zápis jednotek fyz. veličin Fy zápis jednotek 

fyz. veličin 

 

- užívá a zapisuje vztah rovnosti 

- řeší lineární rovnice pomocí  

      ekvivalentních úprav 

- provádí zkoušku řešení 

 

Lineární rovnice 

- rovnost 

- lineární rovnice 

 

  

 

- matematizuje jednoduché reálné situace 

- vyřeší daný problém aplikací získaných  

     matematických poznatků a dovedností 

- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních 

     rovnic, úvahou,...) 

- zdůvodní zvolený postup řešení 

- ověří výsledek řešení 

- užívá logickou úvahu a kombinační  

      úsudek, nalézá různá řešení 

Slovní úlohy 

- slovní úlohy 

 

Fy vztahy mezi veličinami 

 

 

Fy řešení fyz. úloh 

 

EGS – srovnání států – HDP, počet 

obyv., … 

 

EV – ochrana život. prostředí 

 

 

- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice  

- určí vzájemnou polohu dvou kružnic 

- vypočítává obvod a obsah kruhu 

 

 

Kruh, kružnice 

- vzájemná poloha přímky a kružnice 

- vzájemná poloha dvou kružnic 

- délka kružnice 

- obsah kruhu 

 

OSV – zavlažování pozemku,…. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- charakterizuje válec 

- vypočítá povrch a objem válce 

 

 

Válec 

- pojem 

- povrch válce 

- objem válce 

 

OSV – objem a povrch nádrže, 

bazénu,… 

 

 

- umí sestrojit jednoduché konstrukce 

- rozumí pojmu množiny všech bodů dané 

     vlastnosti 

- využívá poznatků ( výška, těžnice,  

     Thaletova kružnice,...) v konstrukčních  

     úlohách 

 

Konstrukční úlohy 

- jednoduché konstrukce 

- množiny všech bodů dané vlastnosti 

- Thaletova kružnice 

- konstrukční úlohy 

 

  

 

- čte a sestavuje jednoduché tabulky a  

     diagramy 

- zaznamená výsledky jednoduchých  

     statistických šetření do tabulek 

- vyhledá a vyhodnotí jednoduchá statistická 

     data v grafech a tabulkách 

 

Shromažďování, třídění a vyhodnocování 

statistických údajů 

- základní statistické pojmy 

- základní charakteristiky statistického souboru 

 

Z - třídění údajů 

 

EV – stav ovzduší 

EGS – stav obyv., zdravotnictví, 

průmyslu,… 

 

 Závěrečné opakování 
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Matematika, učební osnovy – 9. ročník 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
Opakování učiva 8.ročníku. 

 

  

 

- rozkládá výraz na součin  

     (vytýkáním,pomocí vzorců) 

- provádí početní operace s lomenými  

      výrazy 

 

 

Výrazy 

- úpravy výrazů pomocí vzorců 

- rozklad výrazů na součin 

- pojem lomený výraz 

- početní operace s lomenými výrazy 

 

  

 

- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli  

      s využitím znalostí o lomených výrazech 

 

Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 

  

 

- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se 

dvěma neznámými (metoda sčítací a 

dosazovací) 

- řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic 

 

Soustavy rovnic 

- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma 

neznámými 

- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních 

rovnic 

 

  

 

- užívá a zapisuje vztah nerovnosti 

- řeší lineární nerovnice a jejich soustavy 

- znázorní řešení lin. nerovnic na číselné ose 

 

Nerovnice, soustavy nerovnic 

- nerovnost 

- lineární nerovnice 

- soustava lineárních nerovnic 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- zakreslí bod v PSS 

- chápe pojem funkce 

- rozlišuje lineární a kvadratickou funkci 

- sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 

- užívá funkční vztahy při řešení úloh 

 

Funkce 

- pravoúhlá soustava souřadnic 

- pojem funkce 

- lineární funkce ( přímá úměrnost) 

OSV – čtení z grafu 

            jízdní řády 

            spotřeba benzínu 

 

 

- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 

 

Finanční matematika 

- základní pojmy finanční matematiky 

 

 

OSV – plat, srážky,  

           úroky,… 

 

 

- rozliší shodné a podobné útvary 

- užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  

v početních a konstrukčních úlohách  

 

Podobnost 

- podobnost 

- věty o podobnosti trojúhelníků 

 

OSV - plány 
 

 

- charakterizuje jednotlivá tělesa 

- umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 

- vypočítá povrch a objem těles 

 

Tělesa 

- kužel 

- jehlan 

- koule 

- povrch a objem těles 

 

OSV – spotřeba materiálu 

           stavebnictví 

 

  

Závěrečné opakování 

  

  

Rozšiřující učivo 

- goniometrické funkce 
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6.1.5. Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura, cizí  jazyk, 

           další cizí jazyk) 

 

 

Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vzdělávacího oboru – 1. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

   Vzdělávací obor Český jazyk a literatura  se vyučuje jako samostatný obor ve všech 

ročnících: 

v 1.- 2. ročníku – 7 hodin týdně  ( z toho 1 disponibilní) 

v 3. – 5.ročníku – 8 hodin týdně (z toho 1 disponibilní) 

Výuka probíhá ve třídě nebo ve školní knihovně. 

Vzdělávání v  oboru Český jazyk a literatura: 

 

- směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné 

podobě 

- k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností 

- vede k využívání různých zdrojů informací – př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro 

rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj 

. 

 

   Vzdělávací obor český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vzdělávací obory. V oboru 

se realizují tematické okruhy průřezového tématu. Osobnostní a sociální výchova. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- učitel vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 

- učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 

- učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle  v  pravopisu 

- žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry 

- žáci si vzájemně radí a pomáhají 

- učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 

Kompetence komunikativní 

  -     učitel  vede žáky k výstižnému a  kultivovanému projevu    

  -     žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory                                                                                                           

        

Kompetence sociální a personální 

- učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 

- učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

- žáci respektují pokyny pedagogů 
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Kompetence občanské 

- učitel využívá literatury naučné i  vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu 

prostředí 

- žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích 

- pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 

Kompetence pracovní 

-   učitel vede žáky k organizování a plánování učení 

-   učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 

-   učitel  požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky - sluchová analýza a syntéza, rozhovor, vyprávění, 

manipulace s písmeny a slabikami, zapojování všech smyslů, ind. přístup, skupinová práce. 

 

Pomůcky – tabule, mag. tabule, nástěnné tabule, obrazy a obrázky, bzučák, kartičky se 

slabikami a se slovy, obrázková abeceda, krychle s písmeny 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 1. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká 

umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, 

vyslovit a napsat  

 

umí skládat slabiky, slova 

čte slabiky, slova 

tvoří jednoduché věty 

hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací 

rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat 

 

umí sedět při psaní, správně drží psací náčiní 

rozlišuje psací a tiskací písmo 

umí napsat písmena velké a malé abecedy 

umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty 

dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět 

 

umí tvořit smysluplné věty 

dokáže dramatizovat jednoduchý text 

dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové 

osnovy 

naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) 

dokáže básničku recitovat 

písmena a hlásky 

 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

psaní 

 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

VDO –občanská společnost a 

škola - výchova 

k demokratickému myšlení 

v rámci třídního kolektivu 

- výchova 

k samostatnosti, 

k sebekritice a 

odpovědnosti 

EGS –Evropa a svět nás 

zajímá- rozvoj jazykových 

dovedností, poznávání 

evropských kultur 

EV-  Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí, vztah člověka 

k prostředí-výchova 

k životnímu prostředí 

MDV   - Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení -kriticky 

přistupovat k médiím  a vést 

žáky k výběru kvalitních 

pořadů, literatury a tisku 

Vv – doplnění textu 

obrázkem 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 2. ročník 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i 

potichu 

dbá na správnou intonaci 

umí naslouchat přednesu 

rozlišuje poezii a prózu 

dokáže přečtený text vyprávět 

 

rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké, tvrdé 

a obojetné souhlásky 

zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek 

 

umí rozdělit slova na slabiky 

umí rozdělit slovo na konci řádku 

rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, 

bě, pě, vě, mě 

pozná a rozlišuje sl. význam (sl. protikladná, 

synonyma, sl. nadřazená a podřazená) 

 

umí ze slov tvořit smysluplné věty 

rozlišuje vlastní jména osob a zvířat 

pozná párové souhlásky - spodobu na konci slov 

pozná vybrané druhy slov (podst. jm., slovesa, 

předložky, spojky) 

pozná konec věty a začátek věty následující 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

hlásky 

 

 

 

slabiky 

 

 

 

 

 

 

slova 

 

 

 

 

 

 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení (uplatnění 

výrazových prostředků) 

– kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení (vliv medií 

ve společnosti 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá (život dětí v jiných 

zemích, zvyky a tradice 

národů Evropy v četbě) 

 

 

MKV – Lidské vztahy 

(sociální a komunikativní hry 

zaměřené na toleranci, empatii 

a harmonické mezilidské 

vztahy) 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

věty začínají velkým písmenem 

rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, 

přací 

zná a učí se správně používat interpunkční znaménka 

umí seřadit věty v textu 

 

rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 

umí se spisovně vyjadřovat ve větách 

je schopen vyjádřit svůj názor, pocity 

podle obrázkové osnovy vypráví děj 

umí naslouchat druhému 

 

zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis 

jednoduchých textů 

věty 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti (sloh) 

 

 

 

 

 

psaní 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 3. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení 

umí číst potichu i předčítat nahlas 

orientuje se v textu 

využívá četbu jako zdroj poznatků 

čte a porozuměním 

umí reprodukovat text                                                                         

rozlišuje poezii, prózu, pozná pohádku, pověst, bajku 

 

zná obojetné souhlásky 

zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis 

 

rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova 

osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek 

 

pozná podstatné jméno 

umí určit rod, číslo, pád podst. jm. 

rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše 

 

pozná sloveso 

umí určit osobu, číslo a čas sloves 

 

určí slovní druhy - předložky a spojky 

pozná předložky a umí je napsat s podst. jm. 

 

zná příklady slov souznačných a protikladných a umí 

čtení 

 

 

 

 

 

 

 

vyjmenovaná slova 

 

 

znělé a neznělé souhlásky 

 

 

podstatná jména 

 

 

 

slovesa 

 

 

ostatní slovní druhy 

 

 

slova souznačná a protikladná 

MKV- kult.diference - vlastní 

kulturní zakotvení, spisovatelé, 

básníci 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

je použít ve větě 

umí abecedu 

umí řadit slova podle abecedy 

 

orientuje se textu slyšeném i čteném 

je schopen vypravovat podle osnovy popis pracovního 

postupu 

umí věrohodně popsat předmět 

umí telefonovat 

umí napsat adresu, přání, pozdrav na pohlednici 

 

dbá na úpravu v sešitě 

 

abeceda 

 

 

vyjadřovací schopnosti (sloh) 

 

 

 

 

 

 

psaní 

 

 

 

 

MV - kritické čtení - vliv médií 

ve společnosti  

 

MKV - lidské vztahy, princip 

slušného chování, tolerance, 

empatie a vžití se do role 

druhého    
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 4. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

seznámí se jazykem jako s prostředkem komunikace 

 

rozliší větu jednoduchou a souvětí 

určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché 

seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem 

z vět jednoduchých vytvoří souvětí 

 

rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, 

synonyma, opozita, slova citově zabarvená 

umí užívat slova spisovná, výstižná, slova citově 

zabarvená 

rozlišuje slova ohebná a neohebná 

 

rozlišuje předpony a předložky a správně je píše 

určí slovní základ (předpona, kořen, přípona) 

 

zná vzory podstatných jmen 

umí určit rod, číslo, pád a vzor 

umí skloňovat podst. jm. podle vzorů 

 

pozná zvratná slovesa, neurčitek 

umí určit osobu, číslo, čas 

umí časovat slovesa v času přítomném, minulém, 

budoucím 

 

mateřský jazyk 

 

věta, souvětí 

- spojovací výrazy 

- vzorec souvětí, pořádek slov ve větě 

 

 

slovo 

- slovní význam 

 

 

 

 

stavba slova 

 

 

podstatná jména 

- psaní –y, -i v koncovkách podst. jmen 

 

 

slovesa 

-slovesa v ozn. Způsobu 

- sloveso být – přítomný, bud. čas 

 

 

MKV-etnický původ- 

rovnocennost všech etnických 

skupin a kultur, odlišnost lidí, 

ale i jejich vzájemná rovnost 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí vyhledávat v abecedním seznamu  (rejstřík, 

slovník, telef. seznam) 

 

umí vypravovat podle osnovy 

umí popsat jednoduchou věc 

při vypravování a popisu užívá slova výstižná, 

spisovná, citově zabarvená 

 

kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu 

umí se vyjádřit v běžných situacích 

zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu 

 

čte nahlas i potichu 

rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho 

reprodukovat 

odliší podstatné a okrajové informace 

dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a udělat 

zápis do deníku 

 

seznámí se s autory dětských knih 

spisovatelé a básníci - B. Němcová, K. J. Erben, J. 

Seifert, F. Halas, Z. Krubel, M. Macourek, H. Ch. 

Andersen, A. Lindgrenová, R. Kipling 

abeceda 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

písemné formy společenského styku 
(telegram, dopis, adresa, průvodka,…) 

 

 

čtení 

 

 

 

 

 

 

literární výchova 

- rozdíl – poezie, próza (verš, rým) 

            - bajka, pověst, povídka 

- kulturní život – obec, region 

 

 

 

MKV-kulturní diference-

poznávání 

vlastního kulturního zakotvení 

-lidské vztahy- 

uplatňování principu 

slušného chování, 

tolerance, solidarita, empatie 

 

MDV-kritické čtení 

a vnímání mediálních 

sdělení-reklama 

 

MKV-lidské vztahy- 

vztahy mezi kulturami 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 172 

 

Český jazyk a literatura, učební osnovy – 5. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

čte přiměřeně rychle a plynule s prvky uměleckého 

přednesu 

rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, 

bajka, dobrodružná četba, comics 

zná pojmy rým, verš, sloka 

 

volně reprodukuje text 

vytvoří zkrácený zápis textu 

recituje básně (přiměřené věku) 

dokáže zdramatizovat vhodný text 

sestaví osnovu k popisu a vyprávění 

podle osnovy se jasně a srozumitelně vyjadřuje 

zachovává posloupnost děje a hlavní linii příběhu 

napíše dopis, telegram, příspěvek do časopisu, 

pozvánku, oznámení 

 

umí určit všechny slovní druhy 

určí rod, číslo, pád, vzor podst. jmen 

 

podst. jm. skloňuje podle vzorů 

určí druhy příd. jmen 

 

zná gramatiku měkkých a tvrdých příd. jmen 

 

pozná základní druhy zájmen a číslovek 

čtení 

 

 

 

 

 

vyjadřovací schopnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovní druhy 

 

 

podstatná jména 

- pravopis – koncovky podst. jmen 

 

přídavná jména 

 

zájmena, číslovky 

Vv - ilustrace 

 

lit. dram. výchova 

 

VDO - občanská společnost a 

škola 

-občan, občanská společnost a 

stát 

 

MDV - tvorba mediálního sdělení 

-práce v realizačním týmu 

 

MKV-kulturní diference 

-lidské vztahy 

-multikulturalita 

 

MDV-fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

 

 

Vlastivěda – státy, národnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 173 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

časuje slovesa ve všech časech v ozn. způsobu 

pozná všechny slovesné způsoby 

pozná zvratné sloveso 

rozlišuje jednoduché a složené slovesné tvary 

zná pojem příčestí minulé a umí ho vytvořit 

 

rozpozná přímou řeč a větu uvozovací 

umí užít přímou řeč ve vypravování 

 

pozná podmět a přísudek 

rozlišuje podmět holý, rozvitý, několikanásobný 

užívá shodu přísudku s podmětem 

 

určí větu řídící a závislou 

určí větu hlavní a vedlejší 

pozná spojky ( spojovací výrazy) v souvětí 

 

správně píše názvy národností, víceslovné názvy států 

a jejich zkratky 

správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů 

 

správně píše skupiny 

umí uvést příklady užití ve větách 

 

slovesa 

 

 

 

 

 

přímá řeč 

 

 

skladba 

 

 

 

souvětí 

 

 

 

vlastní jména, názvy 

 

 

 

skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě - mně 
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Charakteristika vzdělávacího oboru – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obor český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný obor 

v 6., 7., 9. ročníku  -  4 hodiny týdně, v 8. ročníku - 5 hodin týdně. 

Výuka probíhá v učebně, ve školní knihovně nebo v učebně PC. 

Vzdělávání v oboru český jazyk a literatura je zaměřeno na: 
- rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

- vyjádření reakcí a pocitů žáků 

- pochopení role v různých komunikačních situacích 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama. 

- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, 

poznání záměru autora, hlavní myšlenky 

- vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

- využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, katalogy, bibliografie, 

internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu 

vzdělávání a sebevzdělávání 

     Vzdělávací obor český jazyk a literatura je úzce spjat s dramatickou výchovou (literatura, 

sloh), dějepisem (např. období Velké Moravy – misijní činnost Konstantina a Metoděje, 

husitství, veleslavínské období, období národního obrození), informačními a komunikačními 

technologiemi (komunikace prostřednictvím elektronické pošty, dodržování vžitých konvencí 

a pravidel – forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.), hudební výchovou 

(lidová slovesnost, melodrama, písničkáři, …). 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, poznávání lidí dle příběhů, 

dovednost zapamatovat si, soc. dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,… 

VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů, formování volních a charakterových 

rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditosti, tvořivosti,…) 

EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,…) 

EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,… 

MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, 

média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem 

MKV – Češi a národní obrození 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Učitel 

vede žáky k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje 

vede žáky k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

vede žáky k vyhledávání a třídění informací 

vede žáky k užívání správné terminologie 

zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků 
sleduje při hodině pokrok všech žáků 
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Žáci  

- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků 

- osvojují si základní jazykové a literární pojmy 

- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich 
 

Kompetence k řešení problémů 

Učitel 

zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

vede žáky k plánování postupů 

 

Žáci  

- vyhledávají informace vhodné k řešení problému 

- samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení 

- uvážlivě rozhodují  

 

Kompetence komunikativní 

Učitel 

zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

vede žáky k výstižné argumentaci 

 

Žáci  
- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se   

   vyjadřují ústně i písemně 

- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodné na ně reagují 

- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory 

- rozumí různým typům textů a záznamů 

- využívají informačních a komunikačních prostředků 

 

Kompetence sociální a personální 

Učitel 

vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

dodává žákům sebedůvěru 

vede žáky k dodržování pravidel 

 

Žáci : 

- účinně spolupracují ve skupině 

- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- věcně argumentují 

 

Kompetence občanské 
Učitel  
zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní 

motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 
motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

 

Žáci  

- respektují přesvědčení druhých lidí 

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví 

     Kompetence učit se učit 
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- aktivně se zapojují do kulturního dění  
- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům 

 

Kompetence pracovní 

Učitel  

vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  
učitel vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 

Žáci 

- dodržují hygienu práce 

- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- využívá svých znalostí v běžné praxi 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- dokáže pracovat se základními jazykovými 

příručkami 

 

- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev 

 

- rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých slov 

 

- ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 

 

- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy 

 

- uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy 

 

Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) 

 

Zvuková stránka jazyka (spisovná 

a nespisovná výslovnost) 

 

Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby tvoření 

slov a obohacování slovní zásoby) 

 

Pravopis (lexikální a morfologický) 

 

Tvarosloví (ohebné slovní druhy) 

 

Skladba (základní větné členy, rozvíjející 

větné členy, věta jednoduchá) 

 

Pravopis (shoda přísudku s podmětem) 

Na základě výběru textu Pravopis – 

v průběhu celého 

školního roku 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- rozpozná jednoduché případy manipulativní 

komunikace 

 

- osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, 

zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu 

 

- dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč 

- dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity 

 

- komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných 

komunikačních situacích 

 

Oslovení 

 

 

Korespondence (vzkaz, pohled, dopis, e-mail) 

 

 

Vypravování, popis 

 

 

Dialog a monolog v životě (řečnictví) 

Zpráva a oznámení, inzerát 

Tiskopisy 

OSV – mluvní cvičení, 

verbální a neverbální sdělení 

 

Dě – starověké Řecko a Řím 

 

ČJ (lit.) - řecké a římské báje 

a pověsti 

 

EGS – rodinné příběhy z cest 

 

MKV – charakt. člověka 

 

MDV – mediální sdělení 

(jeho hodnocení) 

Příprava Ročenky 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších 

 

- přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 

- zvládá dramatizaci jednoduchého textu 

 

- vyjádří své pocity z přečteného textu 

 

- podle svých schopností volně reprodukuje text, 

případně tvoří vlastní literární text na dané téma 

Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, 

rozpočitadla, slovní hříčky,…) 

 

Pohádky (klasické a moderní, české i jiných 

národů) 

 

Poezie a próza s tématem Vánoc (bible) 

 

Bajky veršované i prozaické 

 

Příběhy odvahy a dobrodružství 

HV - lidové písně, lidová 

slovesnost, hudební pojmy 

a nástroje 

 

Dě - křesťanství, Židé 

 

Dě – starověké Řecko a Řím 

 

VV - řecké a římské umění 

 

OSV – projekt Pohádka, 

poznávání lidí dle příběhů, 

dovednost zapamatovat si 

(báseň) 

 

MDV – výběr literatury 

 

EGS – život dětí v jiných 

zemích 

 

EV – lidová slovesnost 

a příroda, příroda 

a dobrodružství 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- výchovné 

aktivity (divadlo, 

kino, besedy, 

výstavy...), 

čtenářský deník 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 7. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- ovládá pravopisné jevy morfologické 

 

 
- chápe přenášení pojmenování 

- používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro 

určení významu slova 

 

- rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné 

jevy syntaktické ve větě jednoduché 

 
- rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže 

popsat své city, pocity, nálady 

 

- dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy 

popisované osoby 

 

- dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu 

- dokáže chápat literární text jako zdroj informací a 

prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké 

dílo 

- učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže 

vytvořit výpisky 

- sestaví vlastní životopis 

Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na 

slovesa, neohebné slovní druhy) 

 

Slovní zásoba (význam slova, slova 

jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) – 

tvoření slov 

 

Skladba (stavba věty – základní 

a rozvíjející větné členy), souvětí 

podřadné, druhy VV 

 

Popis předmětu, děje, pracovního 

postupu 

Charakteristika (přímá, nepřímá) 

 

 

Referát, recenze (beseda o uměleckém 

díle), reklama 

Výpisky, výtah 

 

Životopis 

 

Vypravování 

Na základě výběru textu 

 

OSV – mluvní cvičení, 

poznávání lidí 

 

EV – příroda a já 

 

EGS - cestování 

ČJ – literární texty 

odborný text z různých oborů 

 

ČJ - využití literárních textů 

 

MDV - reklama 

odborný text z různých oborů 

Pravopis – 

v průběhu celého 

školního roku 

 

Příprava 

Ročenky 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry 

literatury 

 

- formuluje vlastní názory na přečtený text 

 

- orientuje se v základních literárních pojmech 

 

- výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text 

 

Mýty antické a biblické 

 

Pověsti (české), kroniky 

 

 

Balady a romance (lidové i umělé) 

 

Povídky – historické, dobrodružné, ze 

současnosti, humoristické, detektivní 

 

Cestopisy 

VV, HV - románské, gotické 

umění (stav., soch., mal.) + hudba 

 

Dě - Velká Morava, český stát - 

Přemyslovci, Lucemburkové 

 

OSV – mezilidské vztahy 

 

MKV – charakter. člověka 

 

EGS - cestování 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- výchovné 

aktivity (divadlo, 

kino, besedy, 

výstavy...), 

čtenářský deník 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- má přehled o slovanských a světových jazycích 

- tvoří a užívá slovesné tvary 

 

- určuje druhy vedlejších vět  

- ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě 

jednoduché 

 

- používá jazykové prostředky pro daný slohový 

útvar 

- rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení 

- rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky 

komunikace 

- ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní 

myšlenky textu 

 

-     uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve 

veřejném projevu 

Obecné poučení o jazyce (skupiny 

jazyků, rozvrstvení národního jazyka) 

 

Slovní zásoba (obohacování, slova 

přejatá a jejich skloňování) 

 

Tvarosloví (slovesa) 

 

Skladba (věta jednoduchá a souvětí) 

 

Výklad 

 

Úvaha - jednoduchá 

 

Řečnictví 

 

Líčení 

 

Charakteristika literární postavy 

Ukázky z české literatury 

 

Cizí jazyky 

 

Na základě výběru textu 

 

ČJ (lit.) – literární texty 

 

odborné obory 

 

OSV – mluvní cvičení, 

sebepoznání a sebepojetí 

 

VDO – občanská odpovědnost, 

angažovanost každého žáka 

(řečnictví) 

 

EV – životní prostředí 

 

MDV – zpravodajství, média 

v každodenním životě 

Pravopis 

a jazykový rozbor 

– v průběhu celého 

školního roku 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- viz 9. ročník 

 

- orientuje se v základních lit. směrech 

 

- má přehled o významných představitelích české a 

světové literatury 

 

- orientuje se ve struktuře literárních textů, rozumí 

významu a smyslu textu 

 

- umí charakterizovat jednotlivé literární žánry 

 

Starověká literatura 

 

Středověká literatura 

 

Renesance a humanismus 

 

Baroko, klasicismus 

 

Romantismus 

 

Národní obrození a 1. pol. 19. století 

 

VV, HV, Dě – renesance, 

humanismus, baroko, romantismus, 

klasicismus 

 

OV – humanismus 

 

ČJ (sloh) – životopis 

 

Dě – národní obrození, 2. pol. 

19. stol. 

 

MKV – Češi a Evropa a NO 

 

MDV – knihy, noviny,… a NO 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- 

výchovné aktivity 

(divadlo, kino, 

besedy, 

výstavy...), 

čtenářský deník 
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Český jazyk a literatura, učební osnovy – 9. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby 

jeho členění 

- určuje druhy souvětí, určuje významový poměr 

- ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí 

 

 

 

 

 

 

 

- zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby 

jeho členění 

- chápe roli mluvčího a posluchače 

- dodržuje zásady dorozumívání (komunikační 

normy) 

- vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, 

nálady, pokouší se o vlastní literární texty 

zvládá základní normy písemného vyjadřování a 

grafickou úpravu textu 

-     orientuje se v různých slohových útvarech a 

využívá vhodnou slovní zásobu 

Obecné poučení o jazyce (původ 

a základy vývoje češtiny) 

 

Slovní zásoba (homonyma, antonyma, 

odborné názvy) 

 

Tvarosloví (vlastní jména a názvy) 

 

Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, 

stavba textu) 

 

Úřední písemnosti (žádost, úřední dopis, 

přihláška) 

Úvaha 

 

Diskuze (sdělovací prostředky) 

 

Proslov 

 

Výklad 

 

Vyprávění 

 

Popis – složitější prac. postup umělec. díla 

Na základě výběru textu 

 

VDO - úřední styk občana s 

úřady 

 

EGS - reportáž z cestování 

 

MDV - diskuze, druhy 

sdělovacích prostředků, sdělovací 

prostředky a my 

 

OSV - mluvní cvičení 

 

EV - vztah člověka k životnímu 

prostředí (reportáž) 

 

ČJ – literární texty 

Pravopis 

a jazykové rozbory 

– v průběhu celého 

školního roku 

 

Příprava Ročenky 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- orientuje se v základních literárních směrech 20. st. 

- má přehled o významných představitelích české a 

světové literatury 

- projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová 

představení 

- formuluje vlastní názory na umělecké dílo 

- chápe literaturu jako významného pomocníka při 

získávání životních hodnot 

Literatura 2. poloviny 19. stol. 

 

Literatura přelomu 19. a 20. stol. 

 

Literatura 1. pol. 20. století (česká 

i světová) – meziválečná poezie a próza, 

drama, odraz války v literatuře 

(ztracená generace) 

 

Literatura 2. pol. 20. století – oficiální, 

exilová a samizdatová česká literatura, 

moderní román 

VV, HV – umění 20. století 

OV – problémy lidské 

nesnášenlivosti 

Dě – dějiny 20. století 

VDO - demokratické zásady 

v dílech spisovatelů 

V průběhu roku: 

základy lit. teorie, 

literárně- 

výchovné aktivity 

(divadlo, kino, 

besedy, 

výstavy...), 

čtenářský deník 

 

 

Pomůcky: nástěnné tabule, slovníky, příručky, literární texty,… 
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Cizí jazyk - anglický jazyk 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru  – 1. stupeň 

 

 

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují 

oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a 

předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a ve světě. 

 

Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové 

podoby angličtiny a na gramatiku. Žáci pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici a v 

pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých 

mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkánky, písně, nacvičování dialogů a konverzace. 

 

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního 

života dětí. 

S angličtinou se pravidelně setkáváme  prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární 

hudbě, ve filmu i při práci s počítačem. 

 

Učebnice i pracovní sešity jsou koncipovány pro stávající časovou dotaci tří vyučovacích hodin týdně, 

od 3. do 5. ročníku. Učebnice obsahuje nejen přehledy gramatiky a slovník, ale i řadu textů z různých 

oblastí života dětí daného věku a seznamuje je s životem, zvyky a povinnostmi jejich vrstevníků v 

několika zemích všech světadílů. 

 

Formy realizace: 

Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce 

textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem 

a  jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou  hry, soutěže, recitace, zpěv, výukové 

programy na PC a různé zajímavé krátkodobé projekty. 

Žáci mají možnost výjezdů do zahraničí, mohou se účastnit olympiád apod. 

 

Časová dotace: 3 hodiny týdně, od 3. do 5. ročníku. 

Místo realizace: třída, učebna PC 

 

 

Průřezová témata: - OSV (Sociální rozvoj) 

- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

- MDV (Tvorba mediálního sdělení) 

- EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

- VDO (Občanská společnost a škola) 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovánx pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 

verbálně i neverbálně 

-zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se 

v průběhu výuky setkal 

-rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud 

má k dispozici vizuální oporu 

-rozumí obsahu jednoduchého mluveného textu, který je 

pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

-přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního 

spojení 

- píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální 

předlohy 

-odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného,rodiny, školy a dalších osvojovaných témat 

-napáše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě a rodině 

Pozdravy. Pokyny. Základní číslovky 1 – 

20. Vazba This is …/Is this …?  

Školní pomůcky. Základní vybavení třídy. 

Vazba It is …/Is it …? 

Barvy. Tvar a velikost. I have got. 

Základní předložky. Množné číslo 

podstatných jmen. 

Části těla. Členové rodiny. Osobní 

zájmena. Množné číslo podstatných jmen. 

I am/ I am not + krácení. Zvířata. Dny 

v týdnu. Oblékání.  

Slovní zásoba 
  

Tématické okruhy: Domov.Rodina.Lidské 
tělo.Oblékání. Zvířata. 

MKV – Multikulturní 

výchova – Význam užívání 

cizího jazyka jako nástroje 

dorozumění. 

 

EGS - Evropa a svět nás 

zájímá - zvyky a tradice 

anglicky mluvících národů 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, obrazový materiál, kartičky, 

jazykové hry, pexeso, domino atd. 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které 

jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

 -rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných 

témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který 

se vztahuje k osvojovaným tématům 

-napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, škole, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života 

Anglická abeceda. Hláskování. Wh-

otázky.  Užívání členu a/an, the. 

Základní číslovky do 100. Kladná a 

záporná krátká odpověď. Množné 

číslo podstatných jmen. Osobní 

zájmena. 

I have got/I haven´t got. Zakladní 

předložky. Slovesa. Přítomný čas 

prostý. 

Modální sloveso can.  

Čas. Hodiny. Části dne. Názvy 

měsíců.  

 

Tematické okruhy: Domov.Bydliště. 

Rodina. Škola.Volný čas. 

Jídlo.Oblékání. Sport. Dopravní 

prostředky. 

 

Slovní zásoba, práce se slovníkem. 

Zvuková a grafická podoba slova- 

fonetické znaky( pasivně), základní 

výslovnostní návyky. 

OSV - poznávání lidí,     

            komunikace 

 

MKV - lidské vztahy 

 

EV -  ekosystémy 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, audio technika, mapy, jazykové hry, pexeso, domino atd. 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 5. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 

-rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu 

-zapojí se do jednoduchých rozhovorů 

-vyplní osobní údaje do formuláře  

- sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a 

podobné otázky pokládá 

- vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se 

vztahuje k osvojovaným tématům 

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 

zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

-napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 

spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých 

zájmů a každodenního života 

 

Modální sloveso must. Stavba 

anglické věty. Ukazovací zájmena. 

Wh- otázky. I have got/I haven´t got. 

Sčítání a odčítání. Základní 

předložky. Číslovky řadové. Datum. 

Spojovací výrazy and, but, or.  

 

Tematické okruhy: Rodina. Domov. 

Škola.Povolání. Kalendářní rok( 

svátky, roční období, měsíce, dny 

v týdnu, hodiny). Počasí.Příroda. 

Nákupy. 

 

Slovní zásoba, práce se slovníkem. 

Zvuková a grafická podoba jazyka- 

vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov. 

Mluvnice- základní a gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) . 

 

 
 

Český jazyk 

 

Hudební výchova 

 

Výtvarná výchova 

 

Občanská výchova 

 

Matematika 

 

EV – ekosystémy 

 

OSV – poznávání lidí, 

komunikace 

 

MKV – lidské vztahy 
 

 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: Audio a video technika, PC, mapy, kartičky, hry, obrazový materiál, jazykové hry, pexeso, domino atd.  
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Charakteristika vzdělávacího oboru  – 2. stupeň 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení v boru Anglický jazyk  

 

Vzdělávací obsah oboru  

- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto oboru 

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné 

komunikace v cizím jazyce 

- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce 

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na 

úrovni osvojených znalostí 

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o 

zemích studovaného jazyka a k práci s nimi 

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného 

porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných 

národů. 

- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

 

Formy realizace: 

Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu 

(písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s 

autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, výukové programy na PC, 

krátkodobé projekty 

Olympiády, soutěže 

Příležitostné akce 

Projekty 

 

 

Časová dotace  3 hodiny týdně, od 6. do 9. ročníku.  

                                 

Místo realizace- výuka probíhá  v učebně, v učebně PC nebo v učebně videa 

               

Průřezová témata: - OSV (Sociální rozvoj) 

- EGS (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

- MKV (Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

- MDV (Tvorba mediálního sdělení) 

- EV (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

- VDO (Občanská společnost a škola) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

 

Kompetence k učení 
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 

Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků 

             - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
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Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 

Postup: - kladení vhodných otázek 

             - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

             - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

             - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

  

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

             - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

- podněcování žáků k argumentaci 

-  

Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

             - vedení žáků k diskusi 

             - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

 

Kompetence pracovní 

- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

 

Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení 

- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 

 

Vzdělávacím oborem prolínají průřezová témata: 

 

EV - základní podmínky života 

- ekosystémy 

-  lidské aktivity a problémy životního prostředí 

EGS - jsme Evropané 

- Evropa a svět 

OSV - poznávání lidí 

- mezilidské vztahy 

- kooperace a kompetice, komunikace 

MDV - tvorba mediálního sdělení 

- práce v realizačním týmu 

MKV - lidské vztahy 

- mezilidské vztahy, etnický původ 

- princip sociálního smíru a solidarity 
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VDO - principy demokracie 

- občan, společnost , stát 

- formy participace 
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5.3.6 Anglický jazyk, učební osnovy – 6. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

-zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 

-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 

- popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

 

-vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům 

 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

Základní společenské obraty a 

fráze. Určování hodin a času. 

Přivlastňovací zájmena. Vyjádření 

přání a potřeb (want, need). Minulý 

čas. Nepravidelná slovesa. Zápor a 

otázka v minulém čase.  

Přítomný čas průběhový a prostý. 

Zájmena neurčitá. Číslovky – 

letopočty.  

 

Tematické okruhy: Rodina. 

Domov. Škola.Volný čas. Sport. 

Příroda a město.Péče o zdraví. 

Zvuková a grafická podoba jazyka- 
rozvíjení dostatečně srozumitelné 

výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

sluchem prvky fonologického systému 

jazyka, slovní a větný přízvuk, 

intonace, ovládání pravopisu slov 

z osvojené slovní zásoby. 

 

Slovní zásoba- rozvíjení dostačující 

slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci 

 

 

Český jazyk 

 

OSV – mezilidské vztahy 

 

VDO – společnost a stát 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají 

 

MKV – kulturní diference 

 

MDV – tvorba 

multimediálního sdělení 

 

 

Pomůcky: audio a video technika, PC, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, jazykové hry, pexeso, domino 

atd.. 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 7. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

-zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 

-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 

- popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

 

-vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům 

 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

-vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

Stupňování přídavných 

jmen.Násobné číslovky. Vyjádření 

povinnosti pomocí "going to". 

Číslovky násobné. Počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména. 

Množné číslo podstatných jmen – 

nepravidelné tvoření. Frekvenční 

příslovce often, always, never. 

Zápor a otázka v minulém čase. 

Rozkazovací způsob.  

 

Tematické okruhy: Rodina. 

Domov. Škola. 

Kultura.Počasí.Stravovací návyky.  

  

Slovní zásoba – rozvíjení 

dostačující slovní zásoby k ústní i 

písemné komunikaci. 

 

Mluvnice – rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka ( jsou 

tolerovány elementární chyby). 
 

 

 

Český jazyk 

 

OSV – mezilidské vztahy 

 

VDO – společnost a stát 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímají 

 

MKV – kulturní odlišnosti 
 

 

Pomůcky: audio a video technika, PC, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, jazykové hry, pexeso, domino 

atd.. 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 8. ročník 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

Poznámky 

 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, 

jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

-zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 

-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 

- popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

 

-vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům 

 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

Budoucí čas prostý. Čas přítomný, 

minulý a budoucí prostý a 

průběhový. Modální slovesa. 

Stupňování přídavných jmen. 

Popis. Předložky. Nepravidelná 

slovesa. Počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména. 

Množné číslo podstatných jmen – 

nepravidelné tvoření.  

Trpný rod. Základní slovní druhy.  

 

Tematické okruhy: Rodina. 

Domov. Škola. Cestování. Nákupy 

a móda.Moderní technologie a 

média. Volný čas. 

 

Slovní zásoba – rozvíjení k ústní i 
písemné komunikaci, práce se 

slovníkem. 

 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka – rozvíjení srozumitelné 

výslovnosti, ovládání pravopisu slov 

osvojené slovní zásoby. 

 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Občanská výchova 

Rodinná výchova 

Zeměpis 

Dějepis 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

 

VDO – formy participace 

 

OV – kooperace, kompetice 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 

 

MKV – multikulturalita, 

etnický původ 

 

MDV – práce v realizačním 

týmu 

 

 

 

Pomůcky: audio a video technika, PC, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, jazykové hry, pexeso, domino 

atd.. 
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Anglický jazyk, učební osnovy – 9. ročník 

  

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-

li pronášeny pomalu a zřetelně 

 

- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat 

 

-zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích 

 

-mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších 

osvojovaných tématech 

 

-vypráví jednoduchý příběh či událost,popíše osoby, místa a věci 

ze svého každodenního života 

 

-vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních 

autentických materiálech 

 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům 

 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 

- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

 

 

Čas přítomný, minulý a budoucí 

prostý  a  průběhový. Modální 

slovesa. Stupňování přídavných 

jmen. Popis. Předložky. Trpný rod. 

Nepravidelná slovesa.  

Předpřítomný čas 

 

Tematické okruhy: Rodina. 

Domov. Škola. Cestování.Pocity a 

nálady. Společnost a její 

problémy. Volba povolání.Reálie 

zemí příslušných jazykových 

oblastí. 

 

Slovní zásoba - rozvíjení k ústní i 
písemné komunikaci, práce se 

slovníkem. 

 

Zvuková a grafická podoba 

jazyka – výslovnost, slovní a větný 

přízvuk, intonace, ovládání pravopisu 

slov osvojené slovní zásoby. 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Matematika 

Občanská výchova 

Rodinná výchova 

Zeměpis 

Dějepis 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního prostředí 

 

EGS – objevujeme Evropu a 

svět 

 

MKV – multikulturalita, 

etnický původ 

 

MDV – práce v realizačním 

týmu 
 

 

Pomůcky: audio a video technika, PC, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, jazykové hry, pexeso, domino 

atd..
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Další cizí jazyk  (německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk) 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

Obsahové, časové a organizační vymezení ve vzdělávacím oboru  

Vzdělávací obsah oboru 

- přispívá k chápání a objevování skutečností  

- poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa 

- snižuje jazykové bariéry 

- umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice  

- prohlubuje mezinárodní porozumění 

- předpokládá dosažení úrovně A1 

- rozvíjí pozitivní vztah k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

Časová dotace 

- další cizí jazyk - 2 hodiny týdně 

- ročníky – 7.,8.,9. 

Místo realizace 

- učebna, učebna PC, učebna videa 

Průřezová témata 

- OSV ( Sociální rozvoj) 

- EGS ( Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět) 

- MKV ( Lidské vztahy, Kulturní diference, Multikulturalita, Etnický původ) 

- MDV ( Tvorba mediálního sdělení) 

- EV ( Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí) 

- VDO ( Občanská společnost a škola) 

    

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných 

kompetencí. 

Formy a metody realizace 

vyučovací hodina  - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba,                  

                                  reprodukce textu (písemná, ústní), samostatná práce 

                                  (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentic- 

                                  kými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv, 

                                  výukové programy na PC, krátkodobé projekty 

Kompetence 

Kompetence k učení 

- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

- žáci propojují získané poznatky do širších celků 

- žáci poznávají smysl a cíl učení 
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Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků 

             - zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou schopni pochopit problém 

- žáci umí vyhledat vhodné informace 

Postup: - kladení vhodných otázek 

             - umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

Kompetence komunikativní 

- žáci komunikují na odpovídající úrovni 

- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu 

             - vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

             - vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 

Kompetence sociální a personální 

- žáci spolupracují ve skupině 

- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- žáci jsou schopni sebekontroly 

Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

             - vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

- podněcování žáků k argumentaci 

Kompetence občanské 

- žáci respektují názory ostatních 

- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

             - vedení žáků k diskuzi 

             - vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

Kompetence pracovní 

- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení 

             - zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Další cizí jazyk – německý jazyk, učební osnovy – 7. ročník /1. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

  učitele, které  jsou pronášeny pomalu a s pečlivou  

  výslovností 

 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

  pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se  

  osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

  vizuální oporu 

 

- žák rozumí základním informacím v krátkých 

  poslechových textech týkajících se každodenních  

  témat  

 

- žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 

- žák sdělí jednoduchým způsobem základní  

  informace týkající osvojovaných témat 
  (představení, volný čas, zvířata, dopravní prostředky, příroda,  

   škola, dny v týdnu, hodiny, svátky, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se  

  osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 
  (představení, volný čas, zvířata, dopravní prostředky, příroda,  

   škola, dny v týdnu, hodiny, svátky, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka  

   - fonetické znaky (pasivně) 

   - základní výslovnostní návyky 

   - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

     slov 

 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a  

  umí ji používat v komunikačních situacích 

  probíraných tematických okruhů, práce se  

  slovníkem 

 

- tematické okruhy: 

   - představení 

   - volný čas 

   - zvířata 

   - dopravní prostředky 

   - příroda 

   - škola 

   - dny v týdnu 

   - hodiny 

   - svátky 

   - reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

 

- mluvnice: 

- základní gramatické struktury a typy vět 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 

 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

  vztahují k běžným tématům 

 

- žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 

  pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá  

  v něm požadovanou informaci 

 

- žák napíše jednoduché věty týkající se osvojených  

  témat 
  (představení, volný čas, zvířata, dopravní prostředky, příroda,  

   škola, dny v týdnu, hodiny, svátky, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

  (jsou tolerovány elementární chyby,  které  

  nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 201 

Další cizí jazyk – německý jazyk, učební osnovy – 8. ročník /2. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

  učitele, které  jsou pronášeny pomalu a s pečlivou  

  výslovností 

 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

  pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se  

  osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

  vizuální oporu 

 

- žák rozumí základním informacím v krátkých 

  poslechových textech týkajících se každodenních  

  témat  

 

- žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 

- žák sdělí jednoduchým způsobem základní  

  informace týkající osvojovaných témat 
  (jídlo, nákupy, příroda, volný čas, domov, obec, zdraví, lidské  

   tělo, oblékání, roční období, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se  

  osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 
  (jídlo, nákupy, příroda, volný čas, domov, obec, zdraví, lidské  

   tělo, oblékání, roční období, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka  

   - fonetické znaky (pasivně) 

   - základní výslovnostní návyky 

   - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

     slov 

 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a  

  umí ji používat v komunikačních situacích 

  probíraných tematických okruhů, práce se  

  slovníkem 

 

- tematické okruhy: 

   - jídlo 

   - nákupy 

   - příroda 

   - volný čas 

   - domov 

   - obec 

   - zdraví 

   - lidské tělo 

   - oblékání 

   - roční období 

   - reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

 

- mluvnice: 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, tělesná výchova, 

ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

MDV – Tvorba mediálního 

sdělení 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

  vztahují k běžným tématům 

 

- žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 

  pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá  

  v něm požadovanou informaci 

 

- žák napíše jednoduché věty týkající se osvojených  

  témat 
  (jídlo, nákupy, příroda, volný čas, domov, obec, zdraví, lidské  

   tělo, oblékání, roční období, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

 

- žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

- základní gramatické struktury a typy vět 

  (jsou tolerovány elementární chyby,  které  

  nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – německý jazyk, učební osnovy – 9. ročník /3. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám  

  učitele, které  jsou pronášeny pomalu a s pečlivou  

  výslovností 

 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 

  pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se  

  osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 

  vizuální oporu 

 

- žák rozumí základním informacím v krátkých 

  poslechových textech týkajících se každodenních  

  témat  

 

- žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 

- žák sdělí jednoduchým způsobem základní  

  informace týkající osvojovaných témat 
  (škola, kalendářní rok -  roční období, měsíce, počasí, rodina,   

   dopravní prostředky, obec, svátky, povolání, reálie zemí  

   příslušných jazykových oblastí) 

 

- žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se  

  osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 
  (škola, kalendářní rok -  roční období, měsíce, počasí, rodina,  

   dopravní prostředky, obec, svátky, povolání, reálie zemí  

   příslušných jazykových oblastí) 

 

- zvuková a grafická podoba jazyka  

   - fonetické znaky (pasivně) 

   - základní výslovnostní návyky 

   - vztah mezi zvukovou a grafickou podobou 

     slov 

 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a  

  umí ji používat v komunikačních situacích 

  probíraných tematických okruhů, práce se  

  slovníkem 

 

- tematické okruhy: 

   - škola 

   - kalendářní rok - roční období, měsíce 

   - počasí 

   - rodina 

   - dopravní prostředky 

   - obec 

   - svátky 

   - povolání 

   - reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

 

- mluvnice: 

- základní gramatické struktury a typy vět 

  (jsou tolerovány elementární chyby,  které  

  nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

hudební výchova, občanská a 

rodinná výchova, matematika, 

zeměpis, ostatní cizí jazyky 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

- Kulturní diferenciace 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 

 

- žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

  vztahují k běžným tématům 

 

- žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 

  pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá  

  v něm požadovanou informaci 

 

- žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 

- žák napíše jednoduché věty týkající se osvojených  

  témat 
  (škola, kalendářní rok - roční období, měsíce, počasí, rodina, 

   dopravní prostředky, obec, svátky, povolání, reálie zemí  

   příslušných jazykových oblastí) 

 

- žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – francouzský jazyk, učební osnovy – 7. ročník /1. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

- dokáže pozdravit, poděkovat, omluvit se 

- umí představit sebe, svoji rodinu a své kamarády 

- dokáže vyplnit formulář (jméno, příjmení, adresa, 

telefon, email, 

národnost) 

- čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduchý 

text 

- chápe smysl krátkých sdělení a zpráv 

- reaguje na jednoduché otázky 

- komunikuje v běžných situacích, klade jednoduché 

otázky 

- rozumí běžným pokynům při práci ve třídě a správně 

reaguje 

- je schopen stručně reprodukovat krátký text 

- rozumí obsahu textů v učebnici 

- v textu najde požadované informace 

- je schopen pojmenovat předměty ve třídě, barvy, 

tvary 

- zná významné památky Francie 

- hovoří o svých aktivitách, o povolání 

- napíše krátký osobní dopis, vzkaz, sdělení   škola, 

dny v týdnu, hodiny, svátky, reálie zemí příslušných  

   jazykových oblastí) 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

- reakce na oslovení, přivítání, rozloučení, 

poděkování, omluvu, prosbu, žádost 

- hovoří o sobě, o kamarádech, o zájmech 

- písemná žádost, poděkování 

- komunikace ve třídě 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

- představování, pozdravy 

- rodina, škola, třída, předměty ve třídě, 

barvy 

- prázdninové a volnočasové aktivity 

- povolání, osobní údaje 

Reálie: 

- umístění Francie v Evropě a další 

frankofonní státy Evropy, hlavní města 

- velká města (Paris, Lyon, Marseille, 

Bordeaux, Toulouse, Nantes) 

- adresy ve Francii 

- hlavní památky Francie 

Mluvnice: 

- abeceda, výslovnost 

- člen určitý a neurčitý 

- číslovky 0 – 59 

- osobní zájmena samostatná, nesamostatná 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 - přivlastňovací zájmena nesamostatná 

- ukazovací zájmeno c´est, ce sont 

- slovesa 1. třídy v přítomném čase 

- nepravidelná slovesa être, avoir, aller 

- systém přídavných jmen 

 

 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 

 

 

Další cizí jazyk – francouzský jazyk, učební osnovy – 8. ročník /2. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

- čte foneticky správně delší text 

- reaguje na otázky týkající se daného tématu 

- rozumí a umí říct obsah kratšího textu, tvoří otázky 

- vyhledá v textu potřebné informace 

- sdělí ústně i písemně krátkými větami informace o 

sobě a své 

rodině, domu, bydlišti 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

- určí příbuzenské vztahy 

- hovoří o rodině a příbuzných 

- popíše vzhled a vlastnosti osob 

- hovoří o svých zájmech 

- vyjádří souhlas a nesouhlas 

- popíše běžný pracovní den 

- hovoří o místě svého bydliště 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, tělesná výchova, 

ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- popíše vzhled a vlastnosti osob 

- napíše přání k svátku, narozeninám 

- umí si sjednat schůzku, přijmout a odmítnou pozvání 

- zeptá se na základní časové údaje 

- je schopen popsat svůj dům, pokoj 

- dokáže říct, že je něco dovoleno nebo zakázáno 

- je schopen napsat jednoduchou slohovou práci – 

popis osoby, 

místnosti, místa bydliště 

- pracuje s dvojjazyčným slovníkem 

   

 

 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

- rodina, povahové vlastnosti osob 

- záliby, zájmy, volný čas 

- město, místa ve městě 

- školní předměty 

- části domu, bytu, nábytek 

Reálie: 

- francouzština ve světě, frankofonní státy 

mimo Evropu 

- zná hlavní francouzské svátky 

- umí pracovat s mapou a hledat informace 

- zná základní osobnosti Francie 

Mluvnice: 

- tvoření otázky formou est-ce que 

- větný zápor 

- číslovky 60-100 

- nepravidelná slovesa – faire, devoir, savoir, 

prendre 

- vazba faire + de 

- budoucí čas futur proche 

- zvratná slovesa 

- množné číslo jmen 

- přítomný čas průběhový (être en train de) 

MDV – Tvorba mediálního 

sdělení 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – francouzský jazyk, učební osnovy – 9. ročník /3. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

- plynule čte a bez větších obtíží rozumí textu, umí 

odhadnout 

smysl 

- umí používat výrazy nespokojenosti a spokojenosti 

- popíše co má rád a co ne 

- umí vyjádřit kolik je hodin a zeptat se na čas 

- umí se zeptat na cestu, popsat cestu, svoji čtvrť, 

město 

- umí nakoupit základní potraviny, oblečené, běžné 

potřeby 

- zeptá se na cenu výrobku, umí se pohybovat v 

obchodě 

- popis počasí 

- ústně i písemně popíše některá zvířata 

- popíše jednoduchými větami vlastní pocity a nálady 

- učí se používat cizojazyčný výkladový slovník 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

- poradí, přikáže, zakáže 

- vyjádří, co se mu líbí a co ne 

- umí nakoupit v obchodě, ptát se na cenu 

zboží 

- popíše jaké je počasí, jak bude zítra 

- přání, pocity 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

- výrazy pro hodnocení zážitků 

- cestování 

- rady, pokyny, doporučení 

- obchody a druhy zboží 

- domácí a divoká zvířata 

Reálie: 

- francouzské ostrovy 

- důležité osobnosti francouzské literatury 

- francouzské šansony i současná hudba 

- základní dějiny Francie 

- základné informace o České republice, 

francouzské názvy 

Mluvnice: 

- rozkazovací způsob kladný, záporný 

- slovesa 2. třídy – finir, choisir 

- nepravidelná slovesa – pouvoir, vouloir, 

dire, voir 

hudební výchova, občanská a 

rodinná výchova, matematika, 

zeměpis, ostatní cizí jazyky 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

- Kulturní diferenciace 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- číslovky 101 – 1000, 1 000 000 

- stažený člen à, de 

- vazba il faut, il y a 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …).
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Další cizí jazyk – španělský jazyk, učební osnovy – 7. ročník /1. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní , produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

-čte nahlas, plynule a foneticky správně 

-reaguje na jednoduché otázky 

-chápe smysl krátkých sdělení a zpráv 

-rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě 

a reaguje na ně, klade otázky 

-je schopen stručně reprodukovat krátký text 

-rozumí obsahu textů v učebnici 

-v textu najde požadované informace 

-dokáže pozdravit, poděkovat, omluvit se, představit 

sebe i své 

přátele 

-řekne o sobě základní údaje 

-je schopen pojmenovat předměty ve třídě, barvy, 

tvary 

-zná významné památky Španělska 

-dokáže si objednat v restauraci 

-hovoří o svých aktivitách, o povolání 

-komunikuje v běžných situacích 

-napíše krátký osobní dopis,vzkaz, sdělení 

-dokáže vyplnit 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

-reakce na oslovení, přivítání, rozloučení, 

poděkování, omluvu, prosbu, žádost 

-hovoří o sobě, o kamarádech, o zájmech 

-písemná žádost, poděkování 

-komunikace ve třídě 

-popis prázdninového místa a dne 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

-představování, pozdravy 

-škola, třída, předměty ve třídě, barvy 

-prázdninové a volnočasové aktivity 

-povolání, osobní údaje 

-roční období, světové strany, počasí 

Reálie:oficiální jazyky Španělska 

Španělština ve světě 

Granada, Alhambra 

počasí a příroda ve Španělsku 

adresy ve Španělsku 

španělské svátky a oslavy 

Mluvnice: 

-abeceda, výslovnost 

-člen určitý a neurčitý 

-číslovky 0 – 100 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-pravidelná a nepravidelná slovesa 

-přítomný čas 

-zájmena osobní, tázací, ukazovací 

-rod a číslo podst. a příd.jmen 

-slovesa se změnou v kmenové samohlásce 

 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 

 

Další cizí jazyk – španělský jazyk, učební osnovy – 8. ročník /2. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

-čte foneticky správně delší text 

-reaguje na otázky týkající se daného tématu 

-rozumí a umí říct obsah kratšího textu, tvoří otázky 

-vyhledá v textu potřebné informace 

-odvodí pravděpodobný význam nových slov z 

kontextu textu 

-sdělí ústně i písemně krátkými větami informace o 

sobě a své 

rodině, domu, bydlišti 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

-určí příbuzenské vztahy 

-hovoří o rodině a příbuzných 

-popíše vzhled a vlastnosti osob 

-hovoří o svých zájmech 

-vyjádří souhlas a nesouhlas 

-popíše běžný pracovní den 

-hovoří o místě svého bydliště 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

-rodina, povahové vlastnosti osob 

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, tělesná výchova, 

ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

MDV – Tvorba mediálního 

sdělení 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-popíše vzhled a vlastnosti osob 

-reaguje na otázky související se zájmovou činností 

-napíše přání k svátku, narozeninám 

-umí si sjednat schůzku, přijmout a odmítnou pozvání 

-zeptá se na základní časové údaje 

-je schopen popsat svůj dům, pokoj 

-zeptá se na cestu, orientuje se v mapě 

-komunikuje v dopravních prostředcích 

-dokáže říct, že je něco dovoleno nebo zakázáno 

-je schopen napsat jednoduchou slohovou práci – 

popis osoby, 

místnosti, místa bydliště 

-pracuje s dvojjazyčným slovníkem   

 

 

-záliby, zájmy, volný čas 

-město, místa ve městě 

-dopravní prostředky 

-orientace ve městě, práce s mapou 

-školní předměty 

-části domu, bytu, nábytek 

Reálie:španělské svátky a oslavy 

Barcelona 

Picos de Europa – národní park 

Mluvnice: 

-přivlastňovací zájmena 

-stupňování přídavných jmen 

-příslovce 

-dvojí zápor ve větě 

-slovesa gustar, encantar, interesar 

-3.a4.pád 

-slovesné vazby 

-slovesa SER,ESTAR,HAY 

-neurčitá zájmena 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – španělský jazyk, učební osnovy – 9. ročník /3. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Receptivní, produktivní a interaktivní řečové 

dovednosti: 

-plynule čte a bez větších obtíží rozumí textu 

-umí používat výrazy nespokojenosti a spokojenosti 

-hovoří o svých stravovacích návycích, o typických 

španělských jídlech 

-dokáže sestavit základní menu 

-orientuje se v jídelním lístku 

-určí cenu potravin 

-pojmenuje některé obchody a druhy zboží 

-popíše co má rád a co ne 

-dokáže komunikovat v obchodě a v restauraci 

-umí si objednat pokoj v hotelu, vyřídí reklamaci 

-ovládá základní komunikaci v hotelu 

-dokáže popsat, co dělal v minulosti 

-rozumí otázkám a informacím týkajících se minulosti 

-seznamuje se se zajímavostmi Latinské Ameriky 

-dokáže říct, co je dobré a špatné pro životní prostředí 

-ústně i písemně popíše některá zvířata 

-popíše jednoduchými větami vlastní pocity a nálady 

-učí se používat cizojazyčný výkladový slovník 

Pravidla komunikace a jednoduchá 

sdělení: 

-popíše své stravovací návyky 

-popíše, z čeho se skládá pokrm 

-poradí, přikáže, zakáže 

-hovoří o tom, co dělal v minulosti 

-vyjádří, co se mu líbilo a co ne 

-popíše hotel a služby,rezervace pokoje 

-komunikace v recepci,v baru, v obchodě 

(potraviny, oblečení) 

-přání, pocity 

Tematické okruhy a slovní zásoba: 

-vaření, stolování, recepty 

-nákup potravin a oblečení 

-výrazy pro hodnocení zážitků 

-cestování 

-hotel, služby, ubytování 

-rady, pokyny, doporučení 

-obchody a druhy zboží 

-oblečení a jeho popis 

-životní prostředí 

-domácí a divokázvířata 

Reálie: cestovní ruch na Yucatánu 

Galapágy 

Mluvnice: 

-rozkazovací způsob kladný, záporný 

hudební výchova, občanská a 

rodinná výchova, matematika, 

zeměpis, ostatní cizí jazyky 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

- Kulturní diferenciace 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-minulý čas jednoduchý 

-vazby s infinitivem 

-předložky PARA,POR 

-3.p., 4.p. 

-gerundium, estar + gerundium 

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …
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Další cizí jazyk – ruský jazyk, učební osnovy – 7. ročník /1. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Osvojení fonetických jevů, základy výslovnosti.  

Seznámení s reáliemi.  

Azbuka,- čtení v tištěné i psané formě.  

Psaní všech písmen  

Slovní zásoba k učebním tématům.  

Pochopení jednoduchého textu.  

Rozhovory k daným tématům.  

 

Předazbukové období  
Rodina, domácí zvířata, škola, třída jídlo  

Azbukové období  
Písmena azbuky  

Kto ty, tam, eto?  

Kak menja zavut?  

Otkuda ty?  

1.p vykání, oslovení  

Téma: rodina - U meňa brat. Skolko tibje let? 2,3,4 

brata.  

Téma: bydlení - číslovky 11-20  

Téma: škola - Što ty delaješ?  

Téma: na návštěvě.  
2,3,4, časa,5 časov  

Výtvarná výchova, hudební 

výchova, občanská a rodinná 

výchova, ostatní cizí jazyky 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – ruský jazyk, učební osnovy – 8. ročník /2. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Upevnění znalostí azbuky.  

Reálie Ruské federace.  

 

Rozšiřování slovní zásoby probraných témat.  

 

 

Časování sloves, podst. jména po číslovkách  

1. p přídavných jmen  

novyj , maladoj  

 

 

Oslovování neznámé osoby dětmi.  

 

Téma: návštěva.  
Minulý čas sloves  

 

Téma: návštěva.  
Minulý čas sloves  

 

Téma: co mám rád  

Téma: rozvrh hodin, předměty  
Slovesa typu idti, učitsja  

vykání.  

 

Téma“ Kdo jak vypadá.  

 

Český jazyk, dějepis, zeměpis, 

výtvarná výchova, občanská 

výchova,  

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

MDV – Tvorba mediálního 

sdělení 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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Další cizí jazyk – ruský jazyk, učební osnovy – 9. ročník /3. rok výuky/ 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Upevňování psané a čtené formy azbuky.  

Intonace tázacích vět.  

 

Rozšiřování slovní zásoby probraných témat.  

 

 

Schopnost rozhovoru na dané téma.  

 

 

Znalosti reálií..  

 

Téma „Kde bydlíš?  
Časování sloves žiť, pajti, chodiť  

Min. čas šli  

Téma: My žijeme v Evropě.  
Slovesa Choteť, ponimať, jechať, znať.  

 

Podstatná jména r.m. a ž. v čísle jedn., r.střední.  

idti  

 

Skloňování přídavných jmen  

Téma: obchody, nákupy - nado, nužno,  

Téma: zájmy dětí  
Osobní zájmena  

hudební výchova, občanská a 

rodinná výchova, matematika, 

zeměpis, ostatní cizí jazyky 

 

 

OSV – Sociální rozvoj 

EGS – Evropa a svět nás zajímá, 

Objevujeme Evropu a svět 

MKV – Lidské vztahy 

- Kulturní diferenciace 

EV - Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí, Vztah 

člověka k prostředí 

 

 

Jazykové 

prostředky: 

vyplývají 

z obsahu použité 

učebnice  

 

 

Pomůcky: 

Audio technika, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, kartičky, hry (pexeso….), obrazový materiál, 

tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky, osmisměrky, texty písní, …), názorné pomůcky (hodiny,  …). 
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6.1.6. Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) 

 

Hudební výchova 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru  na 1. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

      -     výuka probíhá ve třídě 

- je realizována v 1. - 5. ročníku  - 1 hod. týdně 

-     hudební výchova se realizuje ve vzdělávací oblasti Umění a kultura  

- vzdělávací obsah je rozdělen do čtyřech oblastí 

 

vokální činnost – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluveného projevu 

 

instrumentální činnost – hra na hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci 

 

hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 

 

poslechová činnost – aktivní vnímání hudby, poznávání žánrů, stylů a podob 

 

- organizace -  žáci pracují ve třídě nebo v hudební učebně s využíváním audiovizuální 

techniky, za pomoci různých forem s využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 

- průřezová témata – v tomto oboru jsou realizována tato: EGS, MKV, EV, MDV, MV 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení   
-  žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

- učitel vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 

- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 

Kompetence k řešení problémů   

–  rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu 

znějící hudby 

-  rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální 

- učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků  

- učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 

Kompetence komunikativní  

– žák rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem 

- reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 

melodie 

- učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

- učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
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Kompetence sociální a personální  

–   žáci jsou vedeni ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 

-    učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání 

-    učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence občanská  
– žák je veden ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 

-  učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků 

 

Kompetence pracovní  

– využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje 

hudební náladu 

-  učitel sleduje při hodině pokrok všech žáků 

-  učitel vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 

-  učitel vede žáky k užívání různých nástrojů a vybavení 
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Hudební výchova, učební osnovy – 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dbá na správné dýchání a držení těla 

provádí hlasová a dechová cvičení 

zřetelně vyslovuje 

zná význam not 

rozlišuje tón, zvuk, hlas mluvený  a zpěvní 

umí vytleskat rytmus podle vzoru 

rozlišuje krátké a dlouhé tóny 

naučí se vybrané písně 

učí se používat dětské hudební nástroje k rytmických 

cvičením a hudebnímu doprovodu 

pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, 

triangl, hůlky, bubínek, 

 

 

 

provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, 

taneční krok, chůze, jednoduché taneční hry, pochod) 

 

pozná a naučí se vybrané vánoční koledy 

pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) 

podle zvuku 

pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 

taktu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře) 

-rytmizace, hudební hry(ozvěna) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby  (2/4 takt) 

-pohybové vyjádření hudby (pohybová 

improvizace) 

 

Poslechové činnosti 

-kvality tónů 

-hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

-hudební styly(hudba pochodová, taneční, 

ukolébavka, …) 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

-poznávání evropské hudby 

 

MKV-Kulturní diference, 

Lidské vztahy -  hudba 

etnických skupin 

 

EV – Základní podmínky života 

- výchova k životnímu prostředí 

– hudba – rámus 

 

MDV – vnímání autora 

mediálních sdělení - výběr 

kvalitní hudby 

hudba provází výuku ČJ, M 

(Jedna, dvě ..) i Prv (Prší, prší) 

 

Nabídka poslechových skladeb:  Dle CD „Hudební výchova pro 1. – 3. roč. ZŠ“, součástí je i učebnice autorky M. Liškové (vybrané ukázky tónů, 

    hudebních nástrojů a hudebních skladeb) 
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Hudební výchova, učební osnovy – 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a 

klesavou, zeslabování a zesilování 

umí vytleskat rytmus podle říkadel a písní 

zná pojmy notová osnova, noty, houslový klíč 

rozlišuje noty, pomlky, takty (4 základní noty) 

umí doplnit zpěv hrou na jednoduché hud. nástroje 

umí zazpívat vybrané písně a vánoční koledy 

 

pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – 

klavír, trubka, housle, pikola 

umí užívat dětské hudební nástroje 

 

umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci 

tleskat a do pochodu bubnovat 

umí pohybově vyjádřit hudbu, zpěv s tancem 

 

rozlišuje umělou a lidovou píseň 

seznámí se s vybranými skladbami klasiků 

 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (dechová cvičení, 

pěvecké dovednosti, hlasová hygiena, 

dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování 

hlasového rozsahu) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 a 

3/4 taktu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí nástrojů z Orfeova instrumentáře) 

-rytmizace, hudební hry (otázka – 

odpověď), hudební improvizace 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby  (2/4 takt) 

-pohybové vyjádření hudby (pohybová 

improvizace) 

 

Poslechové činnosti 

-kvality tónů 

-hudební výrazové prostředky, hudební 

prvky (pohyb melodie, rytmus) 

Vv - ilustrace 

 

Tv – pochod, taneční krok 

 

Čj – říkadla 

 

Vv - ilustrace 

 

Vv – Vánoce 

 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

 

Prv – lidové zvyky a tradice 

 

MV – Vnímání autora 

mediálních sdělení (uplatnění 

výrazových prostředků v hudbě 

a tanci) 

 

MKV – Lidské vztahy 

(mezilidské vztahy v lidové 

písni) 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-hudba vokální, instrumentální, vokálně 

instrumentální, lidský hlas, hudební nástroj 

-hudební styly (hudba pochodová, taneční, 

ukolébavka, …) 
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Hudební výchova, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční 

takt 

umí pojmenovat notovou osnovu 

rozliší a přečte z notového zápisu takt dvoučtvrteční, 

tříčtvrteční,  

rozlišuje a umí napsat houslový klíč, notu celou, 

půlovou, čtvrťovou, podle zápisu not pozná stoupavou 

a klesavou melodii 

seznámí se s hymnou ČR 

naučí se zpívat vybrané písně 

dbá na správné dýchání 

 

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí 

uvést příklad 

umí doprovázet na rytmické nástroje 

 

rozliší rytmus valčíku a polky 

umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, 

třídobá), mazurka 

umí pohybově vyjádřit hudbu 

 

pozná B. Smetanu a A. Dvořáka 

zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka 

poslechem rozezná hudební nástroje 

poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena, 

dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování 

hlasového rozsahu) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4 a 3/4 taktu) 

-dvojhlas  (lidový dvojhlas, kánon) 

 

Dechová cvičení 

 

 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 

instrumentáře, zobcových 

fléten) 

-rytmizace, hudební hry (otázka – 

odpověď), hudební improvizace 

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby  (2/4 takt) 

-pohybové vyjádření hudby 

Vv - ilustrace 

 

Tv – pochod, taneční krok 

 

Vv – Vánoce 

 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

 

Prv – lidové zvyky a tradice          

 

EGS - Evropa  a svět nás zajímá  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

(pohybová improvizace) 

 

Poslechové činnosti 

-kvality tónů, vztahy mezi tóny 

(akord) 

-hudební výrazové prostředky, 

hudební prvky (pohyb melodie, 

rytmus) 

-hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

-hudební styly (hudba pochodová, 

taneční, ukolébavka, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 225 

Hudební výchova, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

učí se další písně 

dbá na správné dýchání 

zná pojmy repetice, houslový klíč 

umí napsat houslový klíč 

rozlišuje délky not a umí je zapsat 

zná stupnici C dur (názvy not) 

 

rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, 

drnkací, bicí 

doprovodí písně na rytmických nástrojích 

rytmizace říkadel 

 

umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok 

 

pamatuje si nejdůležitější údaje o B. Smetanovi 

zná jména oper B. Smetany 

zná názvy symfonických básní cyklu Má vlast 

seznámí se s životem a dílem A. Dvořáka a L. Janáčka 

poslouchá vybrané skladby 

pozná písně ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu 

pozná opakující se téma v poslouchané skladbě 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 

2/4 taktu) 

-dvojhlas (rozvíjení činností z 1. 

období) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 

3/4  a 4/4  taktu) 

-intonace a vokální improvizace  

-grafický záznam vokální hudby 

(čtení a zápis rytmického schématu 

písně, orientace v notovém záznamu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 

instrumentáře) 

-rytmizace, melodizace a stylizace, 

hudební improvizace  (tvorba 

hudebního doprovodu, hudební hry) 

-grafický záznam melodie (rytmické 

schéma jednoduché skladby) 

 

Hudebně pohybové činnosti 

Vv - ilustrace 

 

Tv – pochod, taneční krok 

 

Vv – Vánoce 

 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

 

Prv – lidové zvyky a tradice 

 

MKV-lidské vztahy- 

vzájemné obohacování různých 

kultur 

-kulturní diference- 

-poznávání vlastního kulturního 

zakotvení,respektování 

zvláštností různých etnik 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-taktování, pohybový doprovod 

znějící hudby  (3/4 a 4/4 takt, valčík, 

menuet) 

-pohybové vyjádření hudby ( 

pantomima a pohybová improvizace) 

-orientace v prostoru (pamětné 

uchování tanečních pohybů) 

 

Poslechové činnosti 

-hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky 

-hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

(rozvíjení činností z 1. období) 

-hudební styly a žánry (hudba 

pochodová, taneční, ukolébavka, …) 

-hudební formy (rondo) 

-interpretace hudby (slovní 

vyjádření) 

 

Nabídka poslechových skladeb: B. Smetana – Proč bychom se netěšili, Luisina polka, Vltava, Vyšehrad 

     B. Martinů  

     L. Janáček – Pilky 

     W. A. Mozart – Menuet, Malá noční hudba 

     vánoční hudba 

     valčíky (J. Strauss aj,) 
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Nabídka pro nácvik písní:  Beskyde, Beskyde, Září, Na našem dvoře, Červená 

růžičko, Už ty pilky, Muzikant,  Ten chlumecký zámek,   Stojí 

vrba košatá, Večerníček, Široký, hluboký, Valčíček, Kolik je na světě 

věcí, Marjánko, Žežulka,    Voláme sluníčko, Kdyby 

byl Bavorov, Náchodský zámeček, Zlaté střevíčky, Červená řeka, Tři 

čuníci, Okoř,   Růže z Texasu,  vánoční koledy aj. 

 

Nabídka pro zpěv s tancem: variace kroky polkové, valčíkové, mazurka  
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Hudební výchova, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

pozná smyčcové nástroje – housle, violoncello, 

kontrabas 

dechové nástroje – trubka, pozoun, lesní roh 

seznámí se s hudebními nástroji v symfonickém 

orchestru 

 

zná pojmy stupnice C dur, repetice, zesílení, zeslabení 

pozná basový klíč 

čte noty v rozsahu c1 – g2 v houslovém klíči 

umí taktovat čtyřčtvrteční takt 

zná původ státní hymny 

 

umí pohybově vyjádřit nálady 

seznámí se s relaxací 

 

umí jednoduché dvojhlasé písně 

dbá na správné dýchání 

 

doprovodí písně na rytmické a melodické hudební  

nástroje 

 

poslouchá vybrané skladby 

poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové 

nástroje 

pozná varhanní hudbu 

Vokální činnosti 

-pěvecký a mluvní projev (pěvecké 

dovednosti, hlasová hygiena) 

-hudební rytmus (realizace písní ve 2/4 

taktu) 

-dvojhlas a vícehlas (kánon a lidový 

dvojhlas) 

(rozvíjení činností z 1. období) 

- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  

a 4/4  taktu) 

-intonace a vokální improvizace  

-grafický záznam vokální hudby (čtení 

a zápis rytmického schématu písně, 

orientace v notovém záznamu) 

 

Instrumentální činnosti 
-hra na hudební nástroje (reprodukce 

motivů, témat, jednoduchých 

skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 

instrumentáře) 

-rytmizace, melodizace a stylizace, 

hudební improvizace  (tvorba 

hudebního doprovodu, hudební hry) 

-grafický záznam melodie (rytmické 

schéma jednoduché skladby) 

Vv - ilustrace 

 

Tv – pochod, taneční krok 

 

Vv – Vánoce 

 

Pč – vánoční výzdoba 

 

Čj – vypravování 

 

Prv – lidové zvyky a tradice 

 

koncert ván. hudby 

 

MDV-kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení 

-vnímání autora mediálních 

sdělení 

 

MKV-lidské vztahy 

-etnický původ 

 

EGS-Evropa a svět nás zajímá 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

pozná vánoční hudbu a vánoční koledy 

pozná trampské písně   

  

 

Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící 

hudby  (3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet) 

-pohybové vyjádření hudby ( 

pantomima a pohybová improvizace) 

-orientace v prostoru (pamětné 

uchování tanečních pohybů) 

 

Poslechové činnosti 

-hudební výrazové prostředky a 

hudební prvky 

-hudba vokální, instrumentální, 

vokálně instrumentální, lidský hlas, 

hudební nástroj 

(rozvíjení činností z 1. období) 

-hudební styly a žánry (hudba 

pochodová, taneční, ukolébavka, …) 

-hudební formy (malá a velká písňová, 

rondo, variace) 

-interpretace hudby (slovní vyjádření) 
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Charakteristika vzdělávacího oboru  na 2. stupni 

 

Časové vymezení oboru: 

- 6. -  9. ročník – 1 hodina  týdně 

 

Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : 

-  vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím 

vokálních instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i jiných aktivit 

-  chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

-  získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a žánrů současnosti a minulosti 

-  pochopení různorodé hudební kultury různých národů a národností 

-  rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

 

Organizační  vymezení oboru: 

   Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 

- skupinové vyučování 

- samostatná práce 

- kolektivní práce 

- krátkodobé projekty 

- výuka probíhá v učebně nebo v učebně videa 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Kompetence k učení 

Žáci 

- podle individuálních hudebních schopností a dovedností vyhledávají a třídí informace 

- používají  obecně užívané hudební termíny 

- získané znalosti propojují do souvislostí 

Učitel 

- vede žáky k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací 

- k používání odborné terminologie 

- k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi 

- k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných oborů  

- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci 

- na základě individuální hudební vyspělosti postihují z hudebního proudu znějící  

      skladby významné  sémantické prvky, srovnávají je, slovně charakterizují,  

      hledají  spojitosti mezi vlastní hudební zkušeností a zkušeností autora předávané  

      hudebním dílem 

-    samostatně a kriticky přemýšlejí  

-     žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů  

- při zadání úkolu žáci  rozpoznají problém a hledají  nejvhodnější způsob řešení 

Učitel 

- vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů 

- s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 
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Kompetence komunikativní 

Žáci 

- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 

tolerovat názor druhých 

Učitel 

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

- zajímá se o náměty a názory žáků 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci 

-    efektivně spolupracují, respektují názory jiných 

- žáci se učí objektivním přístupem zhodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat 

odlišné kvality svých spolužáků 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 

kladně ovlivňovat kvalitu práce 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

  

Kompetence občanské 

Žáci 

-  respektují názor druhých 

- chrání a oceňují naše kulturní tradice 

- aktivně se zapojují do kulturního dění 

Učitel 

- vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 

Kompetence pracovní 

Žáci 

- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho 

dokončení a dodržují vymezená pravidla  

- žáci si vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 

Učitel 

 

- vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 

 

Průřezová témata: 

EV    - vztah člověka k přírodě 

          

      EGS  -   jsme Evropané 

               -   Evropa a svět nás zajímá 

          

      OSV -   poznávání lidí 

         -   kreativita 

         -   sebepoznání a sebepojetí 

         -   komunikace 
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         -   hodnoty, postoje 

         -   rozvoj schopností poznávání 

         -   řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

         -   kooperace  

 

    MDV  -   schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty z médií  

 

 

    VDO  -  slušnost, tolerance, aktivita, samostatnost
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Hudební výchova, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

 

 - pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a     

    valčíkový rytmus 

 - umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt 

 - dokáže pohybem vyjádřit obsah písně 

 
 

 - správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na  

    Orfovy nástroje 

 

 

 

 

 - má rytmické cítění a rytmickou paměti 

 - dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry,  

    mezihry a dohry 

 

 

  

 

            

 

Hudebně pohybové činnosti 

- pochod, polka, valčík, mazurka 

 

 - hra na dirigenta a orchestr 

 - dramatizace písní 

 - vánoční koledy – dramatické ztvárnění 
 

Instrumentální činnosti 

 - reprodukce známých písní s důrazem 

na první a druhou dobu taktu (Já 

husárek malý; Koulelo se, koulelo; Malé 

kotě) 

 

-hudební výrazové prostředky 
- rytmické hádanky, rytmické ozvěny, 

rytmická hra na tělo 

 - rytmické hud. formy – pochod, polka, 

valčík 

- analytická práce s písní, jednoduchá 

písňová forma 
 - tvoření jednoduchých partitur pro 

Orfowy nástroje 

 

 

 

 
OSV – umění jako prostředek  

komunikace  

 

 
dějepis – vznik křesťanství 

OSV – estetika mezilidských vztahů 

 

 

 

 
TV – hud. poh. činnosti: krok 

pochodový, vlačíkový, polkový 

 

OSV – rozvoj smyslového vnímání, 

obecná kreativita 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- dokáže vysvětlit pojem partitura, orientuje se v ní 

- rozlišuje nástrojové seskupení, dokáže je 

pojmenovat 

 

 

- sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů 

a dovede je pojmenovat 

 - rozliší skladbu vokální a instrumentální 

-  umí rozlišit lidovou a umělou píseň, melodram, 

muzikál, operu a operetu, balet, scénickou hudbu, 

hudební revue 

                         

 
- při porovnání skladeb pozná variace 

 

- seznámí se s obdobím baroka a klasicismu 

       

 

 

 

 
- seznámí se s vybranými skladbami 

 

 

 
 - vysvětlí proměny písně ve staletích 

- partitura 

- pevné nástrojové seskupení, orchestr 

Poslechové činnosti 

 - poznávání hud nástrojů – rozdělení do 

skupin 

 
 - píseň lidová, umělá 

 - vokální a instrumentální skladba 

 - melodram 

 - muzikál 

 - opereta, opera 

- balet, scénická hudba 

- variace 

 
- opera – G.F.Händel, R.Wagner, 

G.Verdi, J.Mysliveček, A.Dvořák, 

L.Janáček, B.Martinů, B.Smetana 

- balet – P.I.Čajkovskij, S.Prokofjev, 

A.Chačaturjan 

- melodram – Z.Fibich 

- opereta – J.Offenbach, J.Strauss ml. 

- symfonie – W.A.Mozart, L.van 

Beethoven 

- koncert – F.M.Bertholdy 

 

- píseň a její proměna 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D, Vv – baroko, klasicismus 

 
EGS – vnímání evropské hudeb. 

kultury, emotivnost, prožitek 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
- dokáže podle svých individuálních dispozic 

intonačně čistě arytmicky přesně zpívat v jednohlase, 

popř. v dvojhlase, trojhlase 

- umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a 

tóninou 

 

- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 

 

  

 

- umí vyhledat určené takty a rytmy 

Vokální činnosti 

 - intonační cvičení --> vzestupná a 

sestupná řada tónů, intonace stupnic dur 

 

 

 
 - zpěv lidových písní, práce s notovým 

zápisem 

 - říkadlo, píseň – rytmické vyjádření 

textu písně 

 - vyhledávání rytmu v zápisu písně, 

rytmické hádanky 

 
Vv – ilustrace písní, výtvarný 

záznam melodie, rytmu 

EV – citová stránka osobnosti,  

láska k přírodě, vnímání krásy 

VDO – rozvíjet kritické myšlení, 

aktivita, kooperace 
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Hudební výchova, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

   
- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky 

- podle individuálních dispozic zpívá intonačně čistě a 

rytmicky přesně 

 

- zná pravidla hlasové hygieny  

 
 
- při poslechu využívá získané zkušenosti 

- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou 

činností 

- rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti 

- rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby 

- umí pojmenovat hudební formy 

- vysvětlí na příkladech propojení hudby – tance – 

pohybu - slova 

- zařadí skladbu do příslušného období 

 

 
  
 
 
 - pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím 

jednoduchých gest a tanečních kroků 

Vokální činnosti 

- lidové a umělé písně (ukolébavka, milostné 

písně, obřadní písně, písně zlidovělé, písně 

národnostních menšin) 

- hlasová hygiena, dělení hlasů 

Poslechové činnosti 

- pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 

- výběr poslechových skladeb různých období 

- hudební formy – polyfonie, kánon, fuga, 

koncert, sonáta, sonátová forma, symfonie, 

symfonické básně, kantáta, oratorium 

 

- význam hudby v životě člověka 

- hudba – pohyb – tanec - slovo 

 

Baroko – Vivaldi,  

Klasicismus  - Mozart, Beethoven 

Romantismus – Chopin,  Schubert    

Český romantismus – Smetana, Dvořák                         

  

Instrumentální činnosti a pohybové činnosti 

- prolínají do ostatních hudebních činností 

Vv, Čj, D 

 
MKV – lid. písně jiných národů, 

poznávání kulturních tradic 

 

EV – citlivý přístup k okolní 

krajině, vnímání krásy přírody 

 
OSV – hudba jako prostředek 

komunikace 

 
EGS – vnímání evropské hudeb. 

kultury 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OSV – obecná kreativita, rozvoj 

smyslového vnímání 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- dokáže využít získaných znalostí a dovedností 

k vytvoření hudebně dramatického vystoupení 

 

v průběhu celého šk. roku. 

 - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění – choreografie 
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Hudební výchova, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
 - dodržuje správné pěvecké návyky a 

hlasovou hygienu 

- podle svých individuálních hudebních 

dispozic zpívá kultivovaně a správně 

- respektuje dynamiku písně 

- umí použít k doprovodu jednoduché nástroje 

 

- rozpozná hudební nástroje a jejich výrazové 

prostředky 

- dokáže popsat odlišnost od běžného zvuku 

 

- rozliší stupnice moll, dur, chromatické, 

celotónové 

- rozliší stupnice – dórská, ionská, lydická, 

aiolská, mixolydická 

 
- zná pojem akord 

- zná jednoduché kytarové akordy 

- rozliší durové a molové akordy                
 
 
- rozlišuje artur. a nonartif. hudby, vysvětlí 

průnik na příkladu  

- orientuje se v jednotlivých hudebních 

Vokální činnosti 

- hlasová a rytmická cvičení 

- intervaly 

- rytm. výcvik s oporou hud. nástroje 
- zpěv lidových i umělých písní (písně Červená 

řeka, Když mě brali za vojáka, Kde ty kytky jsou, 

Dajána, Pár havraních copánků, Panenka) 

 

- hudební nástroje historické a současné 

 

 

 

- stupnice, tónina 

 

 

 

 

- akord  

 

 

Poslechové činnosti 

- artificiální a nonartificiální hudba a její průniky 

- hudební slohy: 

 
EV – citlivý přístup k přírodě, láska 

k místu, kde bydlím,… 

 

ČJ  

 

MKV – tradice a rozmanitost kultur 

 

EGS – vnímání evropské a světové 

kultury 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

obdobích 

- má povědomí o skladatelském významu 

J.S.Bacha, W.A.Mozarta 

- seznámí se s vybranými skladbami 

- pozná hudební ukázky 

 

 

 

- rozlišuje rytmické, dynamické a výrazové 

změny v hudebním proudu 

- dokáže zařadit hudební ukázky do hudebních 

stylů 

- sluchem rozliší hudební styly 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
- rytmicky doprovází písně 

- má rytmické cítění, paměť 

- dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy 

- tvoří jednoduché doprovody 

- dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného 

- původ hudby – Seikilova píseň 

- gotika – gregoriánský chorál, G.de Mahaut 

- renesance – O.di Laso, G.da Palestina 

- baroko – J.S.Bach, C.Monteverdi, G.F.Händel 

- klasicismus – W.A.Mozart, J.Haydn, L.van 

Beethoven 

- romantismus – F.Chopin, G.Verdi 

 

Vážná hudba 20. století 

- poslech různých hudebních žánrů, srovnání, 

postihování charakteristických rozdílů 

- dodekafonie, postmodernismus, syntézy 

- hudba – elektronická, aleatorní, grafická 

- skladatelé – C.Debussy, I.Stravinskij, 

P.Hindemith, S.Prokofjev, A.Chačaturjan, 

D.Šostakovič, G.Gerschwin 

 

Moderní populární hudba 

- africká lidová hudba, spirituály, blues, ragtime, 

jazz, swing, rock and roll, country and western, 

rock, heavy metal, disko, punk, rap, hip hop, 

hause musik 

 

Instrumentální činnosti 

- prolínají se do ostatních hudebních činností 

v průběhu celého školního roku 

- výběr skladeb s výrazně odlišným tempem a 

rytmem 

 

 

 

 

 

 

 
Čj, D, Vv 

 

 

 

 

 

 

 
MKV – původ různých stylů 

 

 
 

 

 

D, Čj, Vv 

 

OSV – umění jako prostředek 

komunikace, estetika mezi lidských 

vztahů 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

slova 

  
- umí podle individuálních dispozic vytleskat 

obtížnější rytmus 

  
- pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy 

 
 

 
 

Hudebně pohybové činnosti 
-prolínají do ostatních hudebních činností 

v průběhu celého šk. roku. 

 

 - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové 

ztvárnění – choreografie 

 - polka, valčík, mazurka 

 - rap, disco 
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Hudební výchova, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
- dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou 

hygienu 

- umí harmonizovat písně 

- podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá 

kultivovaně a pěvecky správně písně různých žánrů 

 

 
 

- poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit 

do historických souvislostí 

- orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích  
- zná charakteristické znaky a umí nalézt souvislosti 

z jiných oborů umělecké činnosti  

- spojuje poslech s pohybovou činností 

- při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností 

 
 
 
 
 
 
 

Vokální činnosti 

- opakování učiva z předchozích ročníků 

- opakování lidových i umělých písní 

s důrazem na dynamiku, melodii, rytmus, 

tempo 

- harmonie – harmonizace 

- výběr písní různých hudebních období a 

stylů 

 
Poslechové činnosti 

- počátky hudebních dějin v Čechách 
(gregoriánský chorál, Hospodine, pomiluj 

ny, Svatý Václave, Dřevo se listem odievá, 

Ktož jsů boží bojovníci) 

- renesance v Čechách (kancionál, 

K.Harant, J.C.Vodňanský) 

- baroko v Čechách (A.V.Michna, 

P.J.Vejvanovský) 

- klasicismus v Čechách (J.V.Stamic, 

J.Mysliveček, P.Vranický) 

- adventy – vánoce, význam lidových 

tradic, J.Ryba – Česká mše vánoční 

- romantismus v Čechách (F.Škroup, 

B.Smetana, A.Dvořák, Z.Fibich) 

 
EV – citový vztah k přírodě 

 
EGS – vnímání evropské 

hudební kultury 

 

 

 

 
VDO – zásady slušnosti, 

tolerance, odpovědné chování 

Samostatné a odpovědné řešení 

problémů 

 
MKV – tradice a rozmanitost 

kultur 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- postihuje hudební výrazové prostředky  

- spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou 

činností 

- zná moderní nahrávací techniky a jejich možnosti 

- dokáže využít získaných znalostí a dovedností 

k vytvoření hudebně dramatického vystoupení 

- pop. hudba 19. – 20. stol. (umělecké 

salony, šantány, kabarety, lidovka, 

kramářská píseň, trampské písně, Semafor, 

Osvobozené divadlo) 

- 20. stol. v české vážné hudbě (L.Janáček, 

B.Martinů, J.Suk, V.Novák, A.Hába) 

- 70. – 90. léta v české pop. hudbě (big 

beat, punk, folk, country, pop music, art 

rock, bluesrock, disko, raggae, jazz, swing, 

techno, hause, music, skinheads) 

  

Instrumentální a pohybové činnosti 

- prolínají do vokálních i poslechových 

činností během celého školního roku 

- hudební výrazové prostředky 

- moderní nahrávací technika 
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Výtvarná výchova 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru  na 1. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

  Vzdělávací obor výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný obor  

v 1. až 5. ročníku následovně: 

1. ročník – 1 hodina týdně 

2. ročník – 2 hodiny týdně 

3. ročník -  2 hodiny týdně 

4. ročník -  1 hodina týdně 

5. ročník -  1 hodina týdně 

Výuka probíhá ve třídě. 

 

Vzdělávání  ve vzdělávacím oboru  výtvarná výchova 

- směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění 

- vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově 

- seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik 

- učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace 

- učí užívat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky 

pro vyjádření svého vnímání, cítění, poznávání 

 

      

Vzdělávací obor výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními obory  všech vzdělávacích oblastí. 

Ve vzdělávacím oboru se realizují tato průřezová témata: VDO, EGS,EV, MDV 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- Žáci jsou vedení ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných 

problémů 

- učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 

- žáci využívají poznatky  v dalších výtvarných činnostech 

- žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 

 

Kompetence k řešení problémů 

       -     učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 

- žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných 

vyjádření 

- žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a 

zaujímají k nim svůj postoj 

- žáci využívají získaná poznání  při vlastní tvorbě 

 

Kompetence komunikativní   

- žáci se zapojují do diskuse 

- respektují názory jiných 

- žáci pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně 

obrazná vyjádření 
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- učitel vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti

  

Kompetence sociální a personální 

- žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 

- učitel vede žáky  ke kolegiální pomoci 

- žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost 

alternativního přístupu  

 

Kompetence pracovní 

- žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 

- žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 

- učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

 

Kompetence občanské 

       -     žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 

       -     učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům
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Výtvarná výchova, učební osnovy – 1. – 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- zvládne techniku malby vodovými barvami,  

temperami, suchým pastelem, voskovkami 

- umí míchat barvy 

- dovede používat různé druhy štětců  dle 

potřeby,rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření ( barvy, objekty, tvary)  

- zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání 

barev 

- rozliší teplé a studené barvy 

 

- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem 

(špejlí), perem, měkkou tužkou, rudkou, uhlem 

 

 

 

- modeluje z plastelíny, moduritu 

- tvaruje papír 

 

 

 

- zvládne koláž, frotáž 

- umí výtvarně zpracovat přírodní materiál - 

nalepování, dotváření, tisk, otisk apod. 

 

- pozná známé ilustrace např. J. Lady, O. Sekory, 

malba - rozvíjení smyslové citlivosti, 

teorie barvy - barvy základní a 

doplňkové, teplé a studené barvy a 

jejich výrazové vlastnosti, kombinace 

barev 

 

 

 

 

 

kresba -rozvíjení smyslové citlivosti, 

výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich 

kombinace v ploše, uspořádání 

objektu do celků, vnímání velikosti 

 

techniky plastického vyjádření - 

reflexe a vztahy zrakového vnímání k 

vnímání ostatními smysly - hmatové, 

pohybové podněty 

 

další výtvarné techniky, motivace 

založené na fantazii a smyslového 

vnímání 

 

ilustrátoři dětské knihy 

VDO – Občanská společnost a škola-  výchova 

k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnost 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá -poznávání 

evropských kultur 

 

EV -  Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí -

výchova k životnímu prostředí 

 

MDV –Kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení - kritický přístup k výtvarnému umění 

a vést k všeobecné informovanosti a orientaci 

ve výtvarném umění 

 

 

Např. – pocit chladu a tepla pro teplé a studené 

barvy, vyjádření rytmu … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náročnost práce 

bude postupně od 

prvního ročníku 

uměrně zvyšována 

dle věku žáků. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

H. Zmatlíkové apod.  

 

- zvládne použití výtvarných technik  na základě  

vlastní životní zkušenosti - citového prožitku, 

vnímání okolního světa pomocí sluchových vjemů, 

hmatových,zrakových vjemů, které jsou prvotním 

krokem k vyjádření a realizaci jejich výtvarných 

představ , komunikuje na základě vlastní 

zkušenosti a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 

vytvořil  

 

 

utvářet osobní postoj v komunikaci v 

rámci skupin  spolužáků, rodinných 

příslušníků apod., vysvětlování 

výsledků tvorby, záměr tvorby 

 

Čj - čtení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 247 

Výtvarná výchova, učební osnovy – 4. a 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období 

- zvládne kombinaci různých technik 

- umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

- pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné 

kontrasty a proporční vztahy 

- komunikuje o obsahu svých děl 

 

 

 

 

- prohloubí si a zdokonalí techniky kresby z 1. období 

- dokáže kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu 

- zvládne obtížnější práce s linií 

- užívá a kombinuje prvky obrazného vyjádření v 

plošném vyjádření linie, v prostorovém vyjádření a 

uspořádání prvků 

- zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních 

zkušeností v návaznosti na komunikaci 

 

- rozeznává grafické techniky, zobrazuje svoji fantazii a 

životní zkušenosti 

- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá  vyjádření 

na základě smyslového vnímání,které uplatňuje pro 

vyjádření nových prožitků  

 

- prohloubí si znalosti z 1. období, získává cit pro 

prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a 

Malba – hra s barvou, emocionální 

malba, míchání barev, Goethův barevný 

kruh. 

 

Ověřování komunikačních účinků 

- osobní postoj v komunikaci 

- proměny komunikačního obsahu - 

záměry tvorby  a proměny obsahu 

vlastních děl 

 

Kresba – výrazové vlastnosti 

linie,kompozice v ploše, kresba různým 

materiálem – pero a tuš, dřívko a tuš, 

rudka, uhel, např.  kresba dle 

skutečnosti, kresba v plenéru. 

 

 

 

 

Grafické techniky – tisk z koláže, ze 

šablon, otisk, vosková technika 

 

 

 

 

Techniky plastického vyjadřování – 

modelování z papíru, hlíny, sádry, drátů 

EV-ekosystémy 

-základní podmínky života 

-lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

-vztah člověka k prostředí 

(prolíná výukou Vv během 

celého období) 

 

MKV- kulturní diference 

-lidské vztahy (empatie) 

-etnický původ 

 

MDV-stavba mediálních sdělení 

 

Náročnost práce 

bude postupně od 

čtvrtého ročníku 

zvyšována dle věku 

žáků. 
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hmatem 

- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - 

nalepování, dotváření apod. 

 

- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. 

Lady, O. Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. 

Müllera, A. Borna, R. Pilaře a další 

- žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů 

k vyjádření osobitého přístupu k realitě 

- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako 

ke zdroji inspirace 

 

Další techniky – koláž, frotáž, základy 

ikebany 

 

Ilustrátoři dětské knihy 
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Charakteristika vzdělávacího oboru na 2. stupni 

 

Obsahové vymezení vzdělávacího oboru: 

- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy 

- rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity 

- přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a 

komunikace 

- užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších 

informačních a komunikačních technologií 

- rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného 

zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření 

mimouměleckého estetična) a Výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech ( prohlubuje vztah k evropské a světové kultuře) 

 

Časové vymezení vzdělávacího oboru: 

- 6. a 7. ročník – 2 hodiny týdně 

- 8. a 9. ročník – 1 hodina týdně 

 

Organizační  vymezení vzdělávacího oboru: 

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebně výpočetní techniky, 

v knihovně  nebo mimo budovu školy ( práce v plenéru).  

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové 

vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. 

 

Kompetence k učení 

- při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytváří takové učební materiály, aby je 

mohli dále využívat pro své vlastní učení 

- žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně 

uvědomit problémy související s realizací 

- strategie    učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám    

                         zorganizovat vlastní činnost 

                       učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 

 

      Kompetence k řešení problémů 

- žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

- při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení 

- strategie    učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 

Kompetence komunikativní 

- při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a 

tolerovat názor druhých 

- strategie    učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými  

                         formami ( písemně,  pomocí technických prostředků, výtvarnými   
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                         prostředky, ..) 

                        učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování  

                          originálních, nezdařených názorů, ..) 

 

Kompetence sociální a personální 

- učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností 

kladně ovlivňovat kvalitu práce 

- strategie   učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech    

                               pomáhá 

                            učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

                            učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých  

                              žáků 

                            

Kompetence občanské 

- při propagaci školních akcí žáci vytváří plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu 

- žáci respektují názor druhých 

- žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží 

- strategie  učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 

 

Kompetence pracovní 

- při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho 

dokončení a dodržují vymezená pravidla  

- žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem 

- žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla 

- strategie  učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a    

                              vybavení 

                           učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 

Vzdělávacím oborem prolínají průřezová témata: 

EV    - vztah člověka k přírodě 

         -  ekosystémy 

         -   lidské aktivity a problémy životního prostředí 

      EGS  -   jsme Evropané 

         -   Evropa a svět nás zajímá 

      OSV -   poznávání lidí 

         -   kreativita 

         -   sebepoznání a sebepojetí 

         -   komunikace 

         -   hodnoty, postoje, praktická etika 

         -   rozvoj schopností poznávání 

         -   řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

         -   kooperace a kompetice 

    MDV  -   práce v realizačním týmu 

         -   fungování a vliv médií ve společnosti 

         -   tvorba mediálního sdělení 

    MKV   -   lidské vztahy 

         -   multikulturalita 

    VDO    -  principy demokracie 
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Výtvarná výchova, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků. 

 

Kresebné studie - linie, tvar, objem - jejich 

rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v 

prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast, 

rytmus.  

 

Jednoduché plošné kompozice z 

geometrických tvarů - spirály, elipsy, řazení, 

rytmus, prolínání, množení, vyvažování, 

přímka, křivka. 

HV - rytmus, melodie 

 

OSV - kreativita 

Např. zátiší, kresba 

dle skutečnosti, 

kresba v plenéru. 

Např. pocity 

vyjádřené linií. 

Užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem. 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Souvislost 

zrakového vnímání s vjemy ostatních smyslů. 

Např. hmat - reliéfní autoportrét, sluch - 

výtvarné zpracování hudebních motivů, tvary 

ze zmačkaného papíru. 

 

Plastická tvorba - papír, hlína, drát 

HV - hudební nahrávky 

Výtvarný projekt - oči 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

 

 

Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a 

vrství barvy. 

 

Malba.  

 

Teorie barev - teplé a studené barvy, barvy 

příbuzné. 

D - pravěk - starší doba 

kamenná - způsob života 

Výtvar. projekt - pravěké 

umění ( tvorba v přírodě, jsem 

šaman, pravěké nádoby) 

Např. stavba živé 

přírody - dominantní 

prvek, emocionální 

malba, kříženec. 

Vytváří společné kompozice v prostoru - 

instalace, své představy dokáže převést do 

objemových rozměrů. 

Plastická a prostorová tvorba. 

 

Společná práce na jednom objektu - 

koordinace, komunikace.  

 

EV – lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

Výtvar. hra - plody země 

 

Např. společná 

plastika. 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 OSV - komunikace 

Dokáže využít perspektivu ve svém vlastním 

výtvarném vyjádření. 

Nauka o perspektivě - umístění postav na 

plochu, velikost objektů. 

 

 

Čj - Řecko a Řím - báje a 

pověsti 

 

D - Egypt 

Výtvarný projekt - Egypt ( 

hieratická perspektiva, kánon 

lidské postavy, hieroglyfy, 

výzdoba pyramid, papyrus) 

 

EGS – Jsme evropané 

Např. shon na ulici - 

vystřihování a lepení 

postav a objektů na 

plochu - společná 

práce, ilustrace 

řeckých bájí a 

pověstí, práce v 

plenéru 

K tvorbě užívá některých z metody současného 

výtvarného umění  - počítačová grafika, 

fotografie, video, animace. 

 

Seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy. 

Třetí prostor budovaný liniemi.  

 

 

 

Práce s www stránkami. 

 

MDV – tvorba mediálního 

sdělení 

Např.vynález století 

- fantastický stroj - 

technický výkres. 

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje 

interpretační kontext vlastního vyjádření. 
Subjektivní vyjádření fantastických 

představ za využití různorodých materiálů a 

výtvarných postupů - kombinované techniky.  

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, 

poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě. 

 

 

VDO –principy demokracie Např. tisk z koláže, 

koláž, rozfoukávaná 

tuš, fantastická 

planeta, čemu se rád 

věnuji, tisk – 

papírová koláž 

Umí využívat znalostí o základních , druhotných 

a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření . 

 

Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, 

živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti, 

události. 

 

 

EV - ekosystémy  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Zvětšování (makrokosmos), zmenšování 

(mikrokosmos) - detail, polodetail, celek. 

Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá 

kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní 

motivy na ploše. 

 

Lidská figura - tvarová stylizace - Řecko, Řím 

 

Tvarová a barevná kompozice. Např. 

Mezopotámie, Řecko, Řím 

D - Mezopotámie, Řecko, 

Řím 

EGS –  Jsme Evropané 

 

Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si 

estetické cítění. 
 

Dekorační práce - využití tvaru, linie, 

kombinace barev a pravidelného střídání 

lineárních symbolů. 

 

Písmo a užitá grafika. Např. plakát, reklama, 

obal na CD, obal na knihu, časopis 

MDV – fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, 

zvykům a svátkům. 

 

Tématické práce - Vánoce, Velikonoce - 

dekorativní předměty, vkusná výzdoba 

interiéru. Např. vitráž, malba na sklo, 

vystřihování, vyřezávání. 

ČJ - poezie a próza s tématem 

Vánoc – ilustrace 

HV - koledy 

Ilustrace, práce s 

materiálem 

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení vztahu ke 

konkrétní osobě. 
Subjektivní výtvarné vyjádření reality.  

 

Vnímání okolních jevů. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí, komunikace 

Např. můj kamarád, 

naše třída 

 

6., 7., 8. a 9. ročník :  Žáci  zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny vlastního výtvarného vývoje, tvoří záznamy pozorování, 

vytvářejí sbírky. Třídí a systematizují obrazový materiál podle své osobní inklinace. Využívají dostupná média a technické prostředky ( kopírku, 

magnetofon, fotoaparát, skener, internet, mikroskop, …). Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem. 

 

Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních - 

tolerance k rozdílným způsobům výtvarného vyjadřování. Jsou schopni hodnotit, obhájit a  zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď.
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Výtvarná výchova, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Uvědomuje si možnost kompozičních přístupů a 

postupů. 

 

Prvky viz. obr. vyjádření - kresebné etudy - 

objem, tvar, linie - šrafování.  

 

Analýza celistvě vnímaného tvaru na 

skladebné prvky. 

 

Experimentální řazení, seskupování, 

zmenšování, zvětšování, zmnožování, 

vrstvení tvarů a linií v ploše i prostoru - 

horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie, 

asymetrie, dominanta) 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

 

Užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem. 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti. Přenášení 

prostoru na plochu.  

 

Záznam autentických smyslových zážitků, 

emocí, myšlenek. 

 

EV- vztah člověka k prostředí 

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

Např. reliéfní 

stěna, přírodní 

děje - jejich vznik 

a průběh - bouře, 

mlha, vichřice, 

mraky, víry, 

sopky. 

Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a 

vrství barvy. 

Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a 

jejich kombinací. 

 

Barevné vyjádření.  

 

Byzantské, arabské umění. 

 

 

Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné 

rozdíly - využití ve volné tvorbě i praktickém 

užití ( např. oděv, vzhled interiéru). 

D - byzantské, arabské umění 

 

EV- lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Např. rok - 

měsíce, kalendář. 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 255 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Rozliší působení viz. obr. vyjádření  v rovině 

smyslového účinku, v rovině subjektivního 

účinku a v rovině sociálně utvářeného i 

symbolického obsahu. 

 

Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, 

poznatků.  

 

 

MKV -  multikulturalita 

 

OSV -  kreativita 

Např. kašírování - 

výtvarné náměty z 

Asie, Afriky a 

Ameriky – masky 

totemy 

Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si 

estetické cítění. 

Užitá grafika. Písmo - styly a druhy písma. 

 

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení 

čarodějnic. 

MDV, ČJ – tvorba mediálního 

sdělení 

Výtvarný projekt - V duchu 

českých tradic 

Např. poutače 

Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k 

vyjádření své osobitosti a originality. 

 

Vlastní prožívání. Interakce s realitou.. 

 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

Např. vyjádření 

pocitů pomocí 

barev - špatná a 

dobrá nálada 

Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v 

proměnách, vývoji a vztazích. 

Událost - originální dokončení situace - 

vyprávění výtvarnými prostředky.  

 

 

ČJ - literární texty Např. rozvíjení 

jednotné výchozí 

situace - 

kolorovaná kresba. 

Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání 

podnětů z představ a fantazie. 

Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření. 

Např. fantazijní variace na základní tvary 

písmen. 

OSV - kreativita 

 

 

 

Uvědomuje si na konkrétních příkladech 

různorodost zdrojů interpretace viz. obr. 

vyjádření. 

 

Práce s uměleckým dílem. Experimenty  s 

reprodukcemi um. děl - hledání detailu, 

základních geometrických tvarů, skládání, 

deformování, dotváření kresbou a barvou. 

Roláž. 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

Výtvarný projekt - umění 

středověku 

 

Vytváří společné kompozice v prostoru - 

instalace. 

 

Architektura.  

 

D - románský sloh 

 

OSV – poznávání lidí 

Např. 

charakteristické 

stavby 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Ověřuje komunikační účinky vybraných, 

upravených či samostatně vytvářených viz. obr. 

vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou 

formu pro jejich prezentaci. 

EGS – Jsme Evropané 

 

románského slohu. 

K tvorbě užívá některé metody soudobého 

výtvarného umění - počítačová grafika, 

fotografie, video, animace. 

 

Kategorizace poznatků a uplatnění při 

vlastní tvorbě a interpretaci. Barevné 

kompozice geometrických tvarů, tvarová 

kompozice.   

D - doba gotiky . Např. gotické 

vitráže. 
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6.2.7 Výtvarná výchova, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání 

vizuálních zkušeností. 

 

Kresebné etudy. Etuda s linií jako výtvarným 

prostředkem.  

 

Různé typy zobrazení ( podhledy, 

rovnoběžné promítání). 

 

Praktické ověřování a postupné využívání 

kompozičních principů ( dominanta, 

subdominanta, vertikála, horizontála, 

diagonála, zlatý řez, kontrast, harmonie) v 

experimentálních činnostech a vlastní tvorbě. 

OSV -  rozvoj schopností 

poznávání 

 

Orientuje se v grafických technikách. 

 
Linoryt, tisk z koláže, papíroryt . 

 

 

ČJ - ex libris 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

Ex libris, přání 

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná 

vyjádření současnosti i minulosti;  vychází při 

tom ze svých znalostí historických souvislostí i 

z osobních zkušeností a prožitků. 

Práce s uměleckým dílem. Teoretické práce - 

renesance, baroko, klasicismus - na příkladech 

konkrétních výtvarných děl vyhledávat a 

srovnávat různé způsoby uměleckého 

vyjadřování. 

 

 

Pozorují, porovnávají a zařazují do 

historických souvislostí základní stavební 

prvky architektury ( římsa, okno, portál, sloup, 

sgrafita, mozaika) - renesance, baroko. 

 

D, ČJ - renesance, baroko, 

klasicismus, romantismus 

 

EGS – Jsme Evropané 

 

OSV – řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Rozvíjí se v estetickém cítění - využívá 

dekorativních postupů. 

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - jak 

se slaví v jiných zemích. 

 

Písmo, užitá grafika, reklama a propagační 

prostředky. 

EGS -  Evropa a svět nás 

zajímá 

 

Výtvarný projekt - Cestujeme 

po Evropě 

 

OSV – kooperace a kompetice 

Např. vitráž z 

barevných 

papírů. 

Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje 

prostor. 

 

Zdokonalování technik kresby - způsoby 

stínování, kontrast.  

 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

Např. kresba 

zátiší s 

geometrickými a 

měkkými tvary. 

Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje 

interpretační kontext vlastního vyjádření, 

kombinuje výtvarné prostředky a experimentuje 

s nimi. 

Práce s netradičními materiály.  

 

EV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 

Např. proměny 

všedních 

předmětů -PET 

lahve. 

Správně užívá techniku malby, využívá texturu, 

míchá a vrství barvy. 

Objemové vyjádření  námětu barvami - 

doplňkové a lomené barvy, valéry, barvy 

podobné a příbuzné. Subjektivní barevná 

škála.  

 

Z - mapa světa, obal Země 

MKV – lidské vztahy 

EV – vztah člověka k prostředí 

Např. zátiší, 

mnoho zemí - 

jeden svět, 

rozdílné kvality 

obalu Země. 

Užívá perspektivních postupů. 

 

Lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková. 

 

D - renesance - objev 

perspektivy 

Výtvarný projekt - renesance a 

její doba 

 

K tvorbě užívá některé metody současného 

výtvarného umění a digitálních médií - 

počítačová grafika, fotografie, video, animace. 
 

Práce s internetem - vyhledávání www 

stránek - orientace 

 

Výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě. 

MDV – fungování a vliv médií 

ve společnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Umí využívat znalostí o základních, druhotných 

a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření. 

 

Správná technika malby - zvládnutí větší 

plochy.  

 

Krajinářské školy 19. stol. 

 

Technika akvarelu, pastel. 

D - historické souvislosti 2. pol. 

19. stol. a přelomu 19. a 20. 

stol. 

. 
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Výtvarná výchova, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání. 

Uplatňuje osobitý přístup k realitě. 

 

Techniky kresby - tužka, perko, uhel, rudka. 

Dynamická kresba. Např. kruh, koloběh vody, 

zátiší s jablky, kresba hlavy. 

 

Uspořádání objektů  do celků v ploše, objemu, 

prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů, 

pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty). 

EV – vztah člověka k 

prostředí 

Např. kruh, 

koloběh vody, 

zátiší s jablky, 

kresba hlavy. 

Umí využívat znalostí o základních , druhotných 

a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému 

vyjádření . 

 

Komplementární barvy - textura.  

Symbolika barev, mísení barev, působení 

barev, vztahy mezi barvami. 

Kontrast (barevný, světelný). 

  

Orientuje se v grafických technikách - zvládá 

tisk z výšky. 
Tisk z výšky, plochy, hloubky.  

 

 Např. PF, ex libris. 

Rozlišuje obsah viz. obr. vyjádření uměleckých 

projevů současnosti a minulosti, orientuje se v 

oblastech moderního umění. 

 

Porovnává na konkrétních příkladech různé 

interpretace viz. obr. vyjádření; vysvětluje své 

postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých hodnotových 

soudů. 

Práce s uměleckým dílem - umění 1. pol. 20. 

stol a 2. pol. 20. stol. Např. kubismus, 

surrealismus, impresionismus. 

Seznamují se s hlavními současnými trendy 

výtvarného umění (instalace, performance, 

videoart, multimedia, akční umění – akční tvar 

malby a kresby, land-art, happening). 

 

Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají 

základní obrazotvorné prvky a kompoziční 

přístupy, porovnávají rozdíly výtvarných 

vyjádření  ( abstraktní, popisné, alegorické, 

symbolické, atd.). 

EGS – Jsme Evropané 

 

D - historické souvislosti 20. 

stol. 

 

HV - výtvarné směry 20. 

stol. promítající se v hudbě 

 

OSV – hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

Výtvarná řada - výtvarné 

trendy 20. stol. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v 

proměnách , vývoji a ve vztazích. 

 

Společná práce - komunikace.  

 

Vyjádření procesuálních a kvalitativních 

proměn. 

OSV - komunikace 

 

EV - ekosystémy 

 

Např. Jaká byla 

léta minulá? - graf, 

svět po 

zemětřesení. 

Užívá viz. obr. vyjádření  k zachycení 

zkušeností získaných pohybem, hmatem a 

sluchem. 

 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními 

smysly. 

 

 Uplatňování subjektivity ve viz. obr. 

vyjádření.  

 

Převádění pocitů těla na obrazové znaky s 

hledáním vzájemných souvislostí. 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 

HV – vyjádření pocitů pro 

poslechu hudby - „diktát“ 

Např. Já - 

kombinovaná 

technika - plastika, 

asambláž, koláž, 

kresba, malba 

K tvorbě užívá některé metody současného 

výtvarného umění - počítačová grafika, 

fotografie, video, animace - a učí se s nimi 

zacházet. 

 

Animovaný film - spolupráce, komunikace.  

 

Reklama a propagační prostředky (obaly, 

plakáty, prostředky doplňkové reklamy, jednotlivé 

propagační materiály) 

MDV – práce v realizačním 

týmu 

 

Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání  

podnětů z představ a fantazie. 

 

Zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, 

vytváří nové a neobvyklé. 

Vytváření obrazových znaků na základě 

fantazie, kombinací představ a znalostí - 

rozvíjení schopnosti rozlišovat z jaké vrstvy 

představivosti znaky pocházejí.  

 

Prostorová tvorba – modelování. 

 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

Např. dotváření 

náhodného tvaru 

podle svých 

fantazijních 

představ - 

působivé barevné 

kombinace -

chiméra. 

Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - 

skicování. 
 

Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž. EV – vztah člověka k 

prostředí 
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6., 7., 8. a 9. ročník :  Žáci  zaznamenávají, sledují, dokumentují a prezentují proměny 

vlastního výtvarného vývoje, tvoří záznamy pozorování, vytvářejí sbírky. Třídí a 

systematizují obrazový materiál podle své osobní inklinace. Využívají dostupná média a 

technické prostředky ( kopírku, magnetofon, fotoaparát, skener, internet, mikroskop, …). 

Některé výtvarné činnosti doplňují písemným projevem. 

 

Osvojují si schopnost výtvarné výpovědi - jejího hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vedení 

dialogu, vyjadřování se k tvorbě vlastní i ostatních - tolerance k rozdílným způsobům 

výtvarného vyjadřování. Jsou schopni hodnotit, obhájit a  zdůvodnit vlastní výtvarnou 

výpověď.
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6.1.7. Člověk a svět práce (pracovní výchova) 

 

Pracovní výchova 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru  na 1. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obor pracovní výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci se v něm učí 

pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se 

plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.  

Výuka probíhá ve třídě, na školním pozemku, v dílnách nebo ve cvičné kuchyni. 

Pracovní výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen 

do čtyř tematických okruhů: 

1. Práce s drobným materiálem 

- vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností        materiálů 

- funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 

- jednoduché pracovní postupy a organizace práce 

- lidové zvyky, tradice a řemesla 

2. Konstrukční činnosti 

- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 

- sestavování modelů 

- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

3. Pěstitelské práce 

- základní podmínky pro pěstování rostlin 

- péče o nenáročné rostliny 

- pěstování rostlin ze semen  

- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

4. Příprava pokrmů 

- pravidla správného stolování 

- příprava tabule pro jednoduché stolování 

 

Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a 

hygieny při práci. 
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Oborem prolínají průřezová témata, zejména Osobnostní a sociální výchova a Výchova 

demokratického občana (zodpovědnost každého jedince za své zdraví, spolupráce a pomoc při 

práci), Environmentální výchova (podmínky života, vztah k životnímu prostředí) 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Kompetence k učení 

 žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, učí 

se používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 

 učitel umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 

 učitel pozoruje pokrok u všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

 učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 žáci promýšlejí pracovní postupy při plnění zadaných úkolů  

 učitel se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 

 

Kompetence komunikativní 

 žáci si rozšiřují slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí se 

popsat postup práce 

 učitel vede žáky k užívání správné terminologie 

 

Kompetence sociální a personální 

 učitel vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 žáci pracují ve skupině, vytvářejí společné práce, při kterých se učí spolupracovat a 

respektovat nápady druhých, společně se snaží o dosažení kvalitního výsledku 

 

Kompetence občanské 

 učitel vytváří u žáků pozitivní vztah k práci a vede je k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce 

 učitel umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo 

výsledky 

 učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
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Kompetence pracovní 

 učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání 

ochranných pracovních prostředků 

 učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 

 učitel zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům 

v činnostech pomáhá 

 žáci správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 266 

Pracovní výchova, učební osnovy – 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat 

a skládat papír, 

 vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní 

materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí stříhat textil a nalepit textilii 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, 

zalévání 

 

zná základy správného stolování a společenského 

chování 

 

práce s  drobným materiálem - papír 

 

 

 

práce s  drobným materiálem - 

přírodniny 

 

 

práce s drobným materiálem - textil 

 

konstrukční činnosti 

 

 

pěstitelské činnosti 

 

 

příprava pokrmů 

 

 

 

 

 

 

Dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce,poskytne nebo 

zajistí první pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a možností)- 

VDO, EV 

 

 

 

 

 

kolektivní práce 

 

 

 

 

 

práce ve skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koláž 

 

 

 

 

 

 

 

vánoční posezení 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat 

a skládat papír 

umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a 

třídit při sběru přírodní materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 

naučí se zadní steh 

umí přišít knoflíky 

umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, 

zalévání, kypření, 

umí zasít semena 

provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování 

 

chová se vhodně při stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

práce s drobným materiálem - papír, 

karton 

 

 

práce s drobným materiálem - 

přírodniny 

 

 

práce s drobným materiálem - textil 

 

 

 

 

konstrukční činnosti 

 

 

pěstitelské práce 

 

 

 

 

příprava pokrmů 

 

 

VDO - Občanská společnost a 

škola -dodržuje zásady hygieny 

a bezpečnosti práce,poskytne 

nebo zajistí první pomoc při 

úrazu (dle svých schopností a 

možností) 

 

 

 

 

 

 

 

EV - Základní podmínky života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nácvik zadního stehu 

na čtvrtce 

 

textilní koláž 

 

kolektivní práce 

 

 

zasetí velikonočního 

osení 

 

 

 

vánoční posezení 

práce ve skupinách 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

Poznámky 

 
umí mačkat, trhat, lepit,polepovat, stříhat, vystřihovat, 

překládat a skládat papír 

umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 

 

 

 

 

 

 

 

dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a 

třídit při sběru přírodní materiál 

pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 

 

umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 

naučí se zadní steh 

umí přišít knoflíky 

umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

 

dovede sestavovat stavebnicové prvky 

umí montovat a demontovat stavebnici 

 

zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, 

zalévání, kypření, 

umí zasít semena 

provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování 

Práce s drobným materiálem - 

vlastnosti materiálů, funkce a využití 

pracovních pomůcek 

a nástrojů, jednoduché pracovní postupy, 

využití tradic a lidových zvyků. 

 

- papír a karton 

 

 

 

- přírodniny 

 

 

 

- textil   

 

 

 

 

Konstrukční činnosti - práce se 

stavebnicemi. 

 

Pěstitelské práce - základní podmínky 

pro pěstování rostlin ( i pokojových), 

pěstování ze semen v místnosti. 

  

 

 

 

 

 

MKV - lidské vztahy 

           - etnický                  

              původ 

 

 

Vv , prvouka   

 

 

 

EV - vztah člověka k ŽP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při každé činnosti 

udržuje pořádek na 

pracovním místě, 

dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti 

práce, poskytne první 

pomoc při úraze. 

 

 

 

 

nácvik zadního stehu 

na čtvrtce 

 

textilní koláž 

 

kolektivní práce 

 

 

 

 

 

zasetí velikonočního 

osení 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

Poznámky 

 
 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

chová se vhodně při stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

Příprava pokrmů - základní vybavení 

kuchyně, výběr a nákup potravin, 

jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování 

 

 

 

EGS - Evropa a svět nás zajímá 

 

vánoční besídka 

práce ve skupinách 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 

vytváří prostorové konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámí se se základy aranžování  

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky 

lidových tradic 

udržuje pořádek na pracovním místě 

 

zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný 

 

udržuje pořádek na svém pracovním místě,zásady 

hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při 

úraze 

 

montuje a demontuje stavebnici 

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky-

pracuje podle slovního návodu,předlohy 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

Práce s drobným materiálem-

 vlastnosti materiálu,funkce a využití 

pracovních pomůcek a 

nástrojů,jednoduché pracovní 

postupy,využití tradic a lidových 

zvyků 

 

               -papír a karton 

 

 

                -přírodniny 

 

 

 

 

                -textil 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnosti - práce se 

stavebnicemi plošnými,konstrukčními 

- prostorovými - práce s návodem 

 

 

kolektivní práce 

 

 

MKV-lidské vztahy 

-etnický původ 

 

 

 

Vv, přírodověda 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

 

dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce,poskytne 

první pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a možností) 

 

Vv 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

 

zná základy péče o pokojové květiny 

zná rozdíl mezi setím a sázením 

zná množení rostlin odnožemi a  řízkováním 

umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky,nástroje a nářadí 

ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné 

rostliny                                                                 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

zná pravidla správného stolování a společenského 

chování 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce,poskytne první pomoc při úraze 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

 

Pěstitelské činnosti - základní 

podmínky pro pěstování rostlin,  

pěstování pokojových rostlin, 

pěstování rostlin ze semen v místnosti 

 

 

 

 

 

 

základní vybavení kuchyně, výběr 

potravin, jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného stolování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGS-Evropa a svět nás zajímá 

 

Nabídka pro další činnosti: práce se dřevem – vypalování do dřeva, konstrukce ze špejlí 

    práce s kovem – tvarování kovových fólií a drátů, rytí, vyhlazování 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

 

 

 

 

dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 

vytváří prostorové konstrukce 

 

seznámí se se základy aranžování  

seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky 

lidových tradic 

 

 

zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný 

umí háčkovat  

udržuje pořádek na pracovním místě, dodržuje zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 

při úraze 

 

montuje a demontuje stavebnici 

dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 

umí pracovat podle slovního návodu, předlohy nebo 

jednoduchého schématu 

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úraze 

 

Práce s drobným materiálem - vlastnosti 

materiálu, funkce a využití pracovních 

pomůcek a nástrojů, jednoduché pracovní 

postupy, využití tradic a lidových zvyků 

 

  -práce s papírem a kartonem 

 

 

  -práce s přírodninami 

 

 

 

 

  -práce s textilem 

 

 

 

 

 

Konstrukční činnosti - práce se 

stavebnicí (plošnými, konstrukčními, 

prostorovými) 

  -práce s návodem 

  -práce s předlohou a s jednoduchým 

náčrtem 

 

 

 

 

 

 

kolektivní práce 

 

 

MKV - lidské vztahy 

-etnický původ 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

 -dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce,poskytne 

první pomoc při úrazu (dle 

svých schopností a možností) 

 

Vv 

 

 

 

GS-Evropa a svět nás zajímá 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

orientuje se v základním vybavení kuchyně 

chová se vhodně při stolování 

připraví tabuli pro jednoduché stolování 

připraví jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 

 

umí zvolit správné pomůcky při práci na školním 

pozemku 

ošetřuje a pěstuje pokojové a jiné rostliny 

dodržuje základy hygieny a bezpečnosti 

Příprava pokrmů 

– základní vybavení kuchyně, 

výběr a nákup potravin, 

jednoduchá úprava stolu, 

pravidla správného 

stolování 

 

Pěstitelské práce 
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Charakteristika vzdělávacího oboru  na 2. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vzdělávací obor pracovní  výchova se vyučuje jako samostatný obor v 6.,7., 8. a 9. roč. 

 Časová dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně. 

 Výuka probíhá ve třídě, na školním pozemku, v dílnách, v učebně PC, ve cvičné kuchyni 

 Vzdělávání v pracovní výchově směřuje k: 

    -     získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 

- osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při 

prácí, osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky 

výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni 

    -    osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce,               

          základů organizace a plánování práce 

- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti  

a její kvalitě 

    -     získávání orientace v různých oborech  lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce    

a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

V oboru pracovní výchova se prolínají průřezová témata: 

 Výchova demokratického občana – zásady slušnosti, tolerance a odpovědného jednání, 

řešení problémů samostatně a odpovědně, společně komunikovat, podporovat aktivitu a 

kooperovat. 

 Osobnostní a sociální výchova – orientovat se v sobě samém, rozvíjet dovednosti a 

schopnosti, dobré vztahy k sobě samému,k dalším lidem a k dalším složkám životního 

prostředí 

  Enviromentální výchova – pozorovat a popisovat okolní prostředí, získávat informace o 

ekologické problematice, získané poznatky kriticky zvažovat a domýšlet možné důsledky, 

provádět konkrétní pracovní aktivity ve prospěch životního prostředí, péče o zeleň, třídění 

odpadů, zlepšování okolního prostředí 

  Mediální výchova – schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí 

z médií, tisk, rozhlas, televize, internet 

  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zavést evropskou dimenzi, 

evropský rozměr do vzdělávání jako prostředek mezinárodní a multikulturní orientace,  

rozvíjet vědomí evropské identity při respektování identity národní 

 Interkulturní výchova – zlepšovat klima třídy a školy, harmonizovat mezilidské vztahy,  

Zlepšovat vztahy žák-žák, žák-učitel, učitel - rodič. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žák -  poznává smysl a cíl učení 

      -  má pozitivní vztah k učení prostřednictví zadávaných úkolů v rámci výuky 

      -  umí posoudit vlastní pokrok 

      -  kriticky zhodnotí výsledky své práce  a diskutuje o nich 

Učitel  - zadává úkoly, které umožní volbu různých postupů 

            - vede žáky, aby v hodinách pracovali s odbornou literaturou 

            - pozoruje pokrok u všech žáků v hodině 

Kompetence k řešení problémů 

 Žák   -  promýšlí pracovní postupy praktických cvičení 
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      -  při řešení se učí chápat, že se při práci budou setkávat s problémy, které nemají jen 

         jedno správní řešení 

       -  poznatky  aplikuje v praxi 

Učitel – se zajímá o náměty  

           - klade otevřené otázky 

 

Kompetence komunikativní 
 Žák    - se učí správnému technologickému postupu při práci 

         -  při komunikaci používá správné technické názvosloví 

         - využívá informační zdroje k získání nových poznatků 

Učitel – zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují 

           - vede žáky, aby na sebe brali ohledy 

  

Kompetence sociální a personální 

Žáci  -  pracují ve skupinách 

         -  spolupracují při řešení problémů 

         -  přispívají k diskusi a respektují názory jiných 

         -  učí se věcně argumentovat 

Učitel – podle potřeby pomáhá žákům 

           - každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

           - dodává žáků sebedůvěru 

 

Kompetence občanské 

Žáci  - respektují pravidla při práci 

         -  dokáží přivolat pomoc při zranění 

         -  chápou základní ekologické souvislosti, chrání a oceňují naše kulturní tradice a 

historické dědictví 

         -  projevují pozitivní postoj k uměleckým dílům 

Učitel – vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

           - dodává žákům sebedůvěru 

            

Kompetence pracovní 

 Žák - dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla při práci 

    -  používá bezpečně a  účinně nástroje, vybavení, materiály 

    -  dodržuje technologický postup a pravidla, plní povinnosti, myslí na  ochranu svého 

zdraví a 

        zdraví druhých 

     -  dbá na ochranu životního prostředí 

     -   své znalosti využívá v běžné praxi. 

Učitel  - vede žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů 

        - pozoruje pokrok při práci v hodině 

        - jasnými pokyny směřuje činnosti ke stanovenému cíli 

        - hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
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Pracovní výchova, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstup Učivo  Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

-     je seznámen s řádem učebny, s bezpečností a    

  hygienou práce  

 

- zná zásady poskytnutí první pomoci při úrazu 

- je schopen načrtnout jednoduchý náčrtek 

výrobku 

- zvládá základní postupy při opracování dřeva 

       měření, orýsování, řezání, broušení a vrtání 

- zvolí a umí použít vhodné pracovní nástroje a        

      nářadí 

 

- zvládá jednoduché pracovní postupy práce na 

zahradě 

- správně zachází s používaným nářadím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- umí třídit odpad 

 

 

Organizace a bezpečnost práce 
 

Práce s technickými materiály 

- kreslení technických náčrtů 

- čtení jednoduchého výkresu 

- vlastnosti dřeva, zpracování dřeva 

- práce se dřevem (měření, upínání, řezání, 

pilování, broušení, vrtání, spojování 

hřebíky, spojování vruty, lepení, 

povrchové úpravy) 

 

Pěstitelství 

- význam pěstitelské činnosti v péči o 

životní prostředí 

- půda (vlastnosti, zpracování, výživa 

rostlin, zpracování půdy na zahradě a 

rytí) 

- jednoduché práce na školním pozemku 

(rytí, hrabání) 

- polní plodiny, rozlišování obilnin 

- péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- provoz domácnosti (voda, teplo, světlo) 

- údržba a úklid domácnosti, recyklace 

odpadu 

 

Ov  – hygiena, bezpečnost, 

činnost lidí, povolání 

P – péče o životní prostředí, 

ekologické problémy 

F – technika, stroje a nástroje 

M – geometrie 

P – dřeviny, význam lesa 

 

Exkurze do dřevozpracujícího 

podniku  

 

OSV- stanovení osobních cílů, 

spolupráce a komunikace 

v týmu 

 

VDO – osobní zodpovědnost, 

respektování a dodržování 

předpisů a norem 

 

 

Jmenovka. 

 

Přívěsek. 

 

Háček. 

 

Věšáček. 

 

Hrací kostka.  

 

Dominové 

kameny. 

 

Brousítko na 

tužky. 
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Výstup Učivo  Průřezová témata, 

mezioborové vztahy  
Poznámky 

 

 

 

 

- zná základní zásady zdravé výživy 

 

- umí připravit pomazánku, salát 

 

 

 

-     umí užívat počítač 

 

Příprava pokrmů 

- základní vybavení kuchyně (nádobí, 

náčiní, elektrické spotřebiče) 

- výběr, nákup a skladování potravin 

- základní zásady zdravé výživy, 

sestavování jídelníčku 

- studená kuchyně (příprava snídaně, 

přesnídávky – pomazánky, saláty) 

 

Práce s počítačem 

- základní informace o počítači, 

programové vybavení 

- ovládání klávesnice, uchování informací, 

obsluha tiskárny 

- obsluha počítače pro hry  
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Pracovní výchova, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- provádí jednoduché práce s technickými 

materiály a dodržuje technologickou kázeň 

- je schopen sestrojit jednoduchý technický 

výkres a orientovat se v něm 

- zvládá základní postupy při opracování dřeva a 

plastu 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při 

práci  i zásady bezpečnosti a ochrany při práci 

s nástroji a nářadím, zná zásady poskytnutí 1. 

pomoci 

 

- pečuje o životní prostředí 

- zná základní zásady péče o zeleninu 

 

 

 

 

 

 

 

- třídí odpad 

 

 

 

 

Práce s technickými materiály 

- čtení a rýsování jednoduchého technického 

výkresu 

- jednoduché pracovní postupy, zhotovení 

výrobků ze dřeva a z plastu, vlastnosti dřeva 

a plastů 

- práce s plasty (měření, upínání, stříhání, 

řezání, pilování, broušení, vrtání, lepení, 

tepelné tvarování) 

 

 

 

Pěstitelství 

- péče o životní prostředí 

- zelenina a její pěstování, ochrana zeleniny 

před škodlivými činiteli 

- jednoduché práce na šk. pozemku (setí, 

sázení, okopávání) 

- péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- údržba a úklid domácnosti, recyklace 

odpadu 

 

Příprava pokrmů 

- úprava stolu a stolování 

VDO – osobní zodpovědnost, 

respektování a dodržování 

předpisů a norem, poskytne 

nebo přivolá l.pomoc 

 

EV – konkrétní pracovní 

aktivity ve prospěch životního 

prostředí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

 

- připraví pokrm z polotovaru 

 

 

- umí užívat počítač 

 

 

- potraviny živočišného a rostlinného původu 

- tepelná úprava pokrmů 

- polotovary (příprava pokrmů z polotovarů) 

 

Práce s počítačem 

- osvojování si základních uživatelských 

dovedností  

- práce s hotovými didaktickými programy 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

 

Poznámky 

dokáže porozumět technickému výkresu  

-    dokáže vyrobit jednotlivé části výrobku  

     z jednotlivých částí je schopen sestavit hotový    

     výrobek 

-    ovládá postupy při práci se dřevem, plastem, 

kovem 

- dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny  

      při práci i zásady bezpečnosti při práci    

      s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při    

      úrazu 

 

 

-     pečuje o životní prostředí 

-     zná základy pěstování ovoce 

  

 

 

 

 

-     třídí odpad 

 

 

 

 

-     umí připravit jednoduchý pokrm 

Práce s technickými materiály 

- čtení a rýsování jednoduchého technického 

výkresu 

- jednoduché pracovní postupy a operace, 

zhotovování výrobků ze dřeva, z plastů, 

z kovů, vlastnosti kovů 

- práce s kovy (měření, rovnání, ohýbání, 

stříhání, řezání, pilování, vrtání, pájení 

naměkko, nýtování, lepení) 

 

 

 

Pěstitelství 

- péče o životní prostředí 

- ovoce a jeho pěstování 

- jednoduché práce na školním pozemku 

(péče o ovocný sad) 

- péče a čistota a pořádek v okolí školy 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- drobná domácí údržba 

 

Příprava pokrmů 

- stolování (obsluha a chování u stolu) 

- tepelná úprava pokrmů 

- příprava pokrmů z mléka, vajec 

 

 

VDO – dodržování přepisů a 

norem, poskytnutí nebo 

přivolání l.pomoci 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

 

Poznámky 

 

 

-     orientuje se v pracovních činnostech vybraných     

       profesí 

-     umí posoudit své možnosti při volbě povolání 

 

Svět práce 

- volba profesní orientace (osobní zájmy, 

tělesný a duševní stav, sebehodnocení) 

- informace, ukázky z praxe prostřednictvím 

medií, exkurze 

- učební obory, náplň jednotlivých řemesel 

 

Ov  –  osobní vlastnosti a 

zájmy, sebehodnocení 

 

VDO – osobní zodpovědnost, 

právní řád, práva a povinnosti 

občanů 

 

Úřad práce 
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Pracovní výchova, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- provádí montáž a demontáž jednoduchého 

zařízení 

- provádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 

- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a 

bezpečnostní předpisy při práci s nástroji a 

nářadím, poskytne první pomoc při úrazu 

 

 

- zvládá jednoduché pracovní postupy práce na 

školní zahradě 

- správně zachází s používaným nářadím 

- projevuje pozitivní vztah k přírodě a životnímu 

prostředí 

 

- zvládá drobnou domácí údržbu 

 

 

 

 

 

 

- umí připravit složitější pokrm a moučník 

 

- orientuje se v pracovních činnostech vybraných 

oblastí 

Práce s technickými materiály 

- návod, náčrt, plán, schéma 

- jednoduché pracovní postupy a operace, 

zhotovení výrobků ze dřeva, z plastu, z kovů, 

sestavení modelu dopravního prostředku 

(automobil, letadlo, loď apod.) 

- montáž, demontáž kola 

 

Pěstitelství 

- péče o životní prostředí 

- okrasné rostliny (stromy, keře, květiny) 

- aranžování rostlin 

- péče o čistotu a pořádek v okolí školy 

 

Provoz a údržba domácnosti 

- drobná domácí údržba 

 

Příprava pokrmů 

- stolování (jednoduché prostírání, slavnostní 

prostírání) 

- tepelná úprava masa 

- příprava pokrmů z masa 

- příprava moučníků 

 

Svět práce 

- zaměstnání a způsoby jeho hledání 

M – geometrie 

P – prevence úrazů a zásady 1. 

pomoci 

 

VDO – osobní zodpovědnost, 

respektování a dodržování 

předpisů a norem, poskytnutí 

nebo přivolání 1.pomoci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – stanovení osobních 

cílů a naplánování cesty 

k jejich dosažení, sebepoznání 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Burza škol. 

 

Úřad práce- 

informační a 

poradenské 

středisko. 

 

Dny otevřených 

dveří. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- posoudí své možnosti v oblasti profesní orientace 

- využije profesní informace pro výběr vhodného 

vzdělávání 

- zná důležitá práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

- prokáže v modelových situacích prezentaci své 

osoby při vstupu na trh práce 

- informační základna pro volbu povolání 

- nezaměstnanost, úřad práce 

- životopis, přihláška, pohovor u 

zaměstnavatele 

 

a sebehodnocení 
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6.1.8. Člověk a zdraví (tělesná výchova, výchova ke zdraví) 

 

Tělesná výchova 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru  na 1. stupni 

 

- je realizována v 1. - 5. ročníku 

- v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně 

 

Vzdělávací  obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

a) činnosti ovlivňující zdraví -význam pohybu pro zdraví,příprava organismu,zdravotně      

zaměřené činnosti,rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly,pohyblivosti,koordinace 

pohybu,hygiena při TV,bezpečnost při pohybových činnostech 

 

b) činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry,základy 

gymnastiky,rytmické a kondiční formy cvičení pro děti,průpravné úpoly,základy 

atletiky,základy sportovních her,turistika a pobyt v přírodě,plavání,lyžování a bruslení,další 

pohybové činnosti 

 

c) činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV ,zásady jednání 

a chování,pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností,měření a posuzování 

pohybových dovedností,zdroje informací o pohybových činnostech 

 

Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně,na hřišti,ve volné 

přírodě nebo v plaveckém bazénu.V úvodu hodiny všichni absolvují nástup,rozcvičku a dále se 

věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování.Ke konci dochází k závěrečnému zklidnění 

- relaxaci.Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.Učitel v hodinách využívá různé 

metody a formy práce.Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí. 

 

 Průřezová témata – v tomto oboru jsou realizována : MKV,EV, MDV a VDO 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH 

KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

 

Kompetence k učení - žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví,učí se 

cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení,změří základní pohybové výkony a 

porovnají je s předchozími,orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích. 

Učitel umožňuje žákům,aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činnosti nebo 

výsledky. 

 

Kompetence k řešení problémů - uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 

a adekvátně reagují v situaci úrazu spolužáka,řeší problémy v souvislosti s nesportovním 

chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným sportovním náčiním a nářadím. 

Učitel dodává žákům sebedůvěru,podle potřeby žákům v činnostech pomáhá. 

 

Kompetence komunikativní - žáci jsou vedeni ke spolupráci při jednoduchých týmových 

pohybových činnostech a soutěžích, učí se reagovat na základní povely a pokyny a sami je i 

vydávají, zorganizují jednoduché pohybové soutěže, činnosti a jejich varianty. 

Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých,vytváří příležitosti pro 

relevantní komunikaci. 
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Kompetence sociální a personální - žáci jsou vedeni k jednání v duchu fair - play - dodržují 

pravidla,označí přestupky, respektují opačné pohlaví, zvládají pohybové činnosti ve skupině. 

Učitel zadává úkoly při kterých žáci mohou spolupracovat,umožňuje každému žákovi zažít 

úspěch. 

 

Kompetence občanská - podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevují 

přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení své zdatnosti, spojují svou pohybovou činnost se 

zdravím, zařazují si do vlastního pohybového režimu korektivní cvičení, jsou vedeni ke 

kritickému myšlení, hodnotí cvičení,učí se být ohleduplní a taktní. 

Učitel žákům umožňuje,aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich 

výsledků. 

 

Kompetence pracovní - žáci jsou vedeni učitelem k uplatňování hlavních zásad hygieny a 

bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě,učí se užívat jednotlivé tělocvičné 

nářadí a náčiní. 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 286 

Tělesná výchova, učební osnovy – 1. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost 

se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky 

zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu  

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti  a hlavní zásady 

hygieny při sportování v tělocvičně, na hřišti, 

v přírodě 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech a soutěžích 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu ,zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

cvičení během  dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti – jednoduché 

tanečky, základy estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

VDO –Občanská společnost a 

škola- rozvíjíme smysl pro 

spravedlnost a odpovědnost 

 

EV- Vztah člověka k prostředí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

jedná v duchu fair-play 

zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 

zná a dodržuje základní pravidla her 

je schopen soutěžit v družstvu 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i 

družstvo  

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná nízký start 

zná princip štafetového běhu 

nacvičí skok do dálky 

účastní se atletických závodů 

 

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 

jednoduchá cvičení na žebřinách 

umí skákat přes švihadlo 

dokáže podbíhat dlouhé lano 

provádí cvičení na lavičkách 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

učí se respektovat zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh,skok do 

dálky,hod míčkem,rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a 

chování – fair play 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 2. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky 

zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu  

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

jedná v duchu fair-play 

 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu ,zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

cvičení během  dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti – jednoduché 

tanečky, základy estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a 

VDO – Občanská společnost a 

škola (dodržování pravidel, 

smysl pro čistou a bezkonfliktní 

hru) 

MKV – Lidské vztahy 

(ohleduplnost, spolupráce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV – Vztah člověka k prostředí 

(životní styl, prostředí a zdraví) 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

pohybových činnostech a soutěžích 

jedná v duchu fair play 

zvládne přihrávku jednoruč, obouruč 

zná a dodržuje základní pravidla her 

je schopen soutěžit v družstvu 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 

družstvo  

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná nízký start 

zná princip štafetového běhu 

nacvičí skok do dálky 

účastní se atletických závodů 

 

zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 

jednoduchá cvičení na žebřinách 

umí skákat přes švihadlo 

dokáže podbíhat dlouhé lano 

provádí cvičení na lavičkách 

provádí přetahy a přetlaky 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

učí se respektovat zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

pohybové hry ,pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV,pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh,skok do 

dálky,hod míčkem,rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti,průpravná cvičení a úpoly 

 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a 

chování – fair play 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 

zdravím a využívá nabízené příležitosti 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky  

uplatňuje zásady pohybové hygieny 

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 

reaguje  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

jedná v duchu fair-play 

 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu ,zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

cvičení během  dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti – jednoduché 

tanečky, základy estetického pohybu 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

 

 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

 

 

VDO - Občan, obč. spol. a stát - 

respekt k identitám, zdroje 

konfliktů 

 

MKV - Lidské vztahy  

 

Prv – držení těla 

 

 

 

 

 

 

Čj – přesné vyjadřování 

 

 

 

 

 

Prv – bezpečnost 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech a soutěžích 

umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

rozlišují míč na basketbal a volejbal 

učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

nacvičuje střelbu na koš 

nacvičuje přehazovanou 

zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

je schopen soutěžit v družstvu 

umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 

družstva a dodržovat ji 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 

družstvo  

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná princip štafetového běhu 

uběhne 60 m 

zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu 

terénem s překážkami 

umí skákat do dálky 

nacvičí správnou techniku skoku z místa  

účastní se atletických závodů 

 

umí šplhat na tyči 

zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj 

na hlavě apod. 

provádí přitahování do výše čela na hrazdě  

základy sportovních her - míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh, skok do 

dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti,síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

 

Prv – komunikace lidí 

význam pravidel 

M – měření délky 

bodové hodnocení 

 

Vv – sport. nářadí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prv – zdraví 

 

Hv – rytmus, melodie 

 

 

 

 

 

 

Prv – bezpečnost 

 

Vv – činnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

naučí se správnou techniku odrazu z můstku při 

cvičení na koze 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

respektuje zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

zvládne základní kroky některých lidových tanců 

seznámí se s dětských aerobikem 

seznámí se s  kondičním cvičení s hudbou 

 

 

dovede se adaptovat na vodní prostředí 

umí se orientovat ve vodě 

uvědomuje si zásady hygieny plavání a bezpečného 

chování v prostředí plaveckých bazénů i v okolí 

přírodních vodních ploch 

zná základní plavecké polohy 

zvládá správné plavecké dýchání 

zvládá skoky a pády do vody 

umí techniku jednoho plaveckého způsobu v souhře 

celého stylu 

zná prvky sebezáchovy a dopomoci tonoucímu 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování 

– fair play 

 

 

 

 

 

 

 

plavecký výcvik 

- přirozený pohyb ve vodě – chůze, 

poskoky, otáčení, couvání, běh 

- prostorové hry ve vodě a opakované 

vylovení předmětu v přiměřené hloubce 

(120 cm) 

- pravidla hygieny plavání a bezpečnostní 

řád plaveckého bazénu 

- nebezpečí koupání v neznámém prostředí 

- odrazem od stěny nalehnutí na hladinu do 

splývavé polohy, ruce ve vzpažení, nohy 

nataženy 

- odrazem od stěny nalehnutí na hladinu do 

splývavé polohy na zádech s pomůckou 

nebo bez pomůcky – splývá na zádech 

- pravidelné a současné výdechy nosem i 

ústy do vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

 

 

Prv 

 

Vv 

ENV – základní podmínky 

života 

 

 

 

 

Hv 

OSV - psychohygiena 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- skok po nohách do hluboké vody vedle 

nebo ze startovního bloku, žák stojí nebo je 

ve dřepu či podřepu 

- plavecká technika stylu znak 

- plaveckým způsobem znak / kraul po 

libovolné obrátce a bez známek vyčerpání 

uplave 50 / 25 metrů 

- prvek sebezáchrany – šlapání vody 

 

 

 

 

M 

 

OSV – mezilidské vztahy 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 4. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového 

režimu 

zvládne základní kroky lidových tanců,seznámí se 

s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků,projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky  

uplatňuje zásady pohybové hygieny 

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 

reaguje  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu, zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

cvičení během  dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti – tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

 

 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

MKV - lidské vztahy 

 

EV - vztah člověka k 

prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV - fungování a vliv 

médií ve společnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

jedná v duchu fair-play 

 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech a soutěžích,vytváří varianty 

osvojených pohybových her,zhodnotí kvalitu 

pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny 

k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

umí přihrávky jednoruč a obouruč,driblink 

rozlišují míč na basketbal a volejbal. 

učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

nacvičuje střelbu na koš 

nacvičuje přehazovanou 

zná pravidla přehazované,malé kopané,florbalu a řídí 

se jimi  

zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

je schopen soutěžit v družstvu 

umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 

družstva a dodržovat ji 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 

družstvo  

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná princip štafetového běhu 

uběhne 300 m 

zná taktiku při běhu –k metě,sprintu,vytrvalostního 

běhu, při běhu terénem s překážkami 

umí skákat do dálky 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových činností – her a 

soutěží, zásady jednání a chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh,skok do dálky, 

hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, 

vytrvalosti,síly a pohyblivosti a koordinace 

pohybu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

nacvičí správnou techniku skoku z místa  

 

umí šplhat na tyči 

zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, stoj 

na hlavě apod. 

provádí přitahování do výše čela na hrazdě  

umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 

koze,roznožku,výskok do kleku a dřepu 

provádí cvičení na švédské bedně 

zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

respektuje zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

dovede získat informace o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě bydliště 

dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho 

s předchozími výsledky 

 

 

zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, zná 

jednoduchá pravidla silničního provozu 

 

 

umí se orientovat ve vodě 

zvládá plavání pod vodou a následné vylovení 

potopeného předmětu 

uplatňuje pravidla hygieny a bezpečnosti ve 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a hmotnosti, 

průpravná cvičení a úpoly 

 

 

 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování 

– fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výchova cyklisty - dopravní hřiště 

 

 

 

plavecký výcvik 

- obměny pohybu ve vodě, protahovací 

cvičení a uklidnění po zátěži 

- po uplavání 5 m pod vodou v přiměřené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSV – seberegulace a 

sebeorganizace 

Praktické činnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

sportovním prostředí 

zvládá obě základní plavecké polohy 

umí využít plavecké dýchání pro uklidnění po zátěži 

zvládá techniku startovního skoku a skoky do vody 

z okraje nebo bloku bazénu 

umí techniku dvou plaveckých způsobů v souhře 

celého stylu přičemž jeden styl je základní 

zvládá prvky sebezáchrany 

zná prvky dopomoci tonoucímu 

 

hloubce (120 cm) vyloví předmět 

- zásady hygieny a bezpečnosti při pohybu 

v prostorách plaveckého bazénu 

- nebezpečí koupání v neznámém prostředí 

- splývání na břiše a na zádech ve správné 

poloze těla a bez plaveckých pomůcek 

- pravidelné a současné výdechy nosem i 

ústy do vody jako součást souhry plaveckého 

stylu a uklidnění po zátěži 

- technika startovního skoku a skoky do 

hluboké vody ze stoje 

- plavecká technika stylu znak 

- plavecká technika stylu kraul 

- po libovolném skoku do vody a bez 

odpočinku a známek vyčerpání uplave 

způsobem znak / kraul 100 / 50 metrů 

- libovolné plavecké obrátky 

- prvky sebezáchrany – šlapání vody, skok do 

neznámé vody 

- týmové hry a soutěže v prostoru bazénu – 

vodní polo   

 

Prvouka 

ENV – lidské aktivity a 

problémy ŽP 

 

Čj 

 

OSV – kreativita a 

psychohygiena 

 

 

 

 

M 

OSV – sebepoznání a 

sebepojetí 

 

Vv 

 

MKV – lidské vztahy 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

zvládne základní kroky lidových tanců,seznámí se 

s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků,projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky  

uplatňuje zásady pohybové hygieny 

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 

reaguje  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu ,zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

cvičení během  dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti – tanečky, základy  

estetického pohybu 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy - komunikace v TV 

 

 

 

 

 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 

-multikulturalita 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

(prostředí a zdraví) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDV-fungování a vliv médií 

ve společnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

jedná v duchu fair-play 

respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech a soutěžích,vytváří varianty 

osvojených pohybových her, zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy, zhodnotí 

kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 

pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

umí přihrávky jednoruč a obouruč,driblink 

rozlišují míč na basketbal a volejbal. 

učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

nacvičuje střelbu na koš 

nacvičuje přehazovanou 

zná pravidla přehazované,malé kopané, florbalu a řídí 

se jimi  

zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

je schopen soutěžit v družstvu 

umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 

družstva a dodržovat ji 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 

družstvo  

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná princip štafetového běhu 

uběhne 400 m  a 800 m 

 

 

 

 

základy sportovních her - míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh,skok do 

dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem 

rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zná taktiku při běhu –k metě,sprintu,vytrvalostního 

běhu, při běhu terénem s překážkami 

umí skákat do dálky 

nacvičí správnou techniku skoku z místa  

 

umí šplhat na tyči 

zvládne cvičení na žíněnce – napojované 

kotouly,kotouly vpřed a vzad s různým zakončením, 

stoj na hlavě apod. 

provádí přitahování do výše čela na hrazdě,výmyk  

umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 

koze,roznožku,výskok do kleku a dřepu, 

provádí cvičení na švédské bedně 

zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – 

kruhy,žebřiny,lavičky apod. 

provádí kondiční cvičení s plnými míči 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

respektuje zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

dovede získat informace o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě bydliště 

dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon,porovnat ho 

s předchozími výsledky 

koordinace pohybu 

 

 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

činností – her a soutěží, zásady jednání a 

chování 

 

 

 

 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a 

chování – fair play 
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Charakteristika vzdělávacího oboru  na 2. stupni 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 

Obor tělesná výchova   se vyučuje jako samostatný obor  

v 6., 7., 8. a  9. ročníku         2 hodinu týdně 

Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, ve sportovní hale, ve volné přírodě. 

 

Vzdělávání je zaměřeno na 

- regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole 

- rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 

- poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

- rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování  

      dovedností jim předcházet nebo je řešit 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

- VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 

- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, schopnosti 

poznávání,  sebepoznávání, poznávání lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 

- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, lidské vztahy,…. 

- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí  

- MV – interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, práce v realizačním týmu 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci  

-  poznávají smysl a cíl svých aktivit  

-  plánují, organizují a řídí vlastní činnost 

-  užívají osvojené názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele 

    internetu 

-  různým způsobem zpracují informace o pohybových aktivitách ve škole 

Učitel 

-   hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

-   stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 

-   dodává žákům sebedůvěru 

-   sleduje pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- vnímají nejrůznější problémové situace a plánují  způsob řešení problémů 

 - vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

 - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, jsou schopni je obhájit 

 - uvědomují si zodpovědnost svých rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

       Učitel 

       -  s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 
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      -   vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

 

Kompetence komunikativní 

 Žáci  

 - komunikují na odpovídající úrovni 

 - si osvojí kultivovaný ústní projev 

 - účinně se zapojují do diskuze 

 Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

  

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- podílejí se na vytváření pravidel práce v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

- si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje sebedůvěru a samostatný 

   rozvoj 

Učitel 

-  umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

- zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

- požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupy 

 

Kompetence občanské 

Žáci 

- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- aktivně se zapojují do sportovních aktivit 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

- rozlišují a uplatňují práva a povinnosti vyplývající z různých rolí ( hráč, rozhodčí, divák,..) 

Učitel  

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 

 

Kompetence pracovní 

Žáci  

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- spoluorganizují svůj pohybový režim 

- využívají znalostí a dovednosti v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 6. ročník (chlapci) 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

 

 

 

 

 

Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový 

krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

terén 

 

 

tělocvična 

 

 

 

 

 

velká tělocvična 

malá tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

malá tělocvična, 

hřiště 

hřiště, 

tělocvičny 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

 

 

 

 

 

Poznámky 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

práce v realizačním týmu 

 

 

Z, D, Př 

 

terén, školní 

výlety 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 7. ročník (chlapci) 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový 

krok 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým – 

projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně a 

odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

diference 

 

EV – vztah člověka k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 

 

 

 

terén 

 

 

 

 

 

 

tělocvičny, hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech    

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 8. ročník (chlapci) 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolína - salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh - bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

Turistika a pobyt v přírodě  

 

Přírodověda –TF 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

Dějepis, Zeměpis, Fyzika, 

Matematika, Přírodověda 

 

terén 

 

 

 

 

 

tělocvičny, hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda, školní 

výlety 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 

 

 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 9. ročník (chlapci) 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolína -salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél - kotoul, roznožka 

Šplh - bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika -polkový 

krok 

 

Úpoly - střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

 

Sportovní hry - házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

Přírodověda, Fyzika 

 

 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

 

Dějepis,Přírodověda,Zeměpis, 

Matematika, Fyzika, Chemie 

Fyzika 

 

 

 

 

 

terén 

překážky 

 

 

 

tělocvičny, hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 6. ročník (dívky) 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 

terén 

 

 

 

tělocvična 

 

velká tělocvična 

malá tělocvična 

 

 

 

 

 

 

 

 

malá tělocvična, 

hřiště 

hřiště, tělocvičny 

 

 

terén, školní 

výlety 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

Z, D, Př 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 7. ročník (dívky) 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový 

krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 

 

terén 

 

 

 

 

 

tělocvičny, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km  

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

Turistika a pobyt v přírodě 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody,potravy,tepla 

 

 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 8. ročník (dívky) 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový 

krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

Přírodověda - TF 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dějepis, Zeměpis, Fyzika, 

 

terén 

 

 

 

 

tělocvičny, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příroda, školní 

výlety 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém  

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového  

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

Matematika, Přírodověda 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

– projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně 

a odpovědně 

 

EGS – Evropa a svět nás 

zajímá 

 

MKV – lidské vztahy, 

kulturní diference 

 

EV – vztah člověka 

k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 
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Tělesná výchova, učební osnovy – 9. ročník (dívky) 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 

zvládá techniku nové atletické disciplíny 

i další náročnější techniky 

získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 

 

 

 

 

zvládá přemet vpřed, cvičební prvky na hrazdě i 

kruzích 

dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 

při cvičení uplatní svůj fyzický fond 

 

 

 

zvládá jednoduché taneční kroky, tančí se žákem 

opačného pohlaví 

používá správnou techniku 

 

 

 

uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 

sportech, dokáže řídit sportovní utkání svých 

vrstevníků 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 

běh přes nízké překážky (76 cm) 

Skok daleký-další techniky 

Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 

Hod granátem-jen na dálku 

Vrh koulí-zlepšování techniky 

 

Gymnastika 

Akrobacie-přemet vpřed 

Hrazda-toč vzad 

Kruhy- překot vzad 

Trampolínka-salto vzad s dopomocí 

Švédská bedna nadél-kotoul, roznožka 

Šplh- bez přírazu, s obměnami 

Rytmická a kondiční gymnastika-polkový 

krok 

 

Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 

 

Sportovní hry-házená, ringo (freesbee) 

 

 

 

Přírodověda, Fyzika 

 

 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terén 

stadion LA 

překážky 

 

 

 

tělocvičny, 

hřiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stadion LH 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v neznámém 

prostředí (příroda, silniční provoz), zvládá i 

dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou 

zátěží v náročnějším terénu do 25 km 

zná opatření k přežití v přírodě, postaví nouzový 

přístřešek 

 

aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 

režimu 

usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

samostatně se připraví před pohybovou činností a 

ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými 

svaly 

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

zdravím a sportem 

uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně 

známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 

provozu 

předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim 

svou činnost 

Turistika a pobyt v přírodě 

 

 

 

Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový 

přístřešek, zajištění vody, potravy, tepla 

 

Význam pohybu pro zdraví 

Prevence a korekce jednostranného zatížení 

a svalových disbalancí 

Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech 

Dějepis,Přírodověda, Zeměpis, 

Matematika, Fyzika, Chemie 

 

 

 

OSV – rozvoj schopnosti 

poznávání,  

sebepoznání a sebepojetí, 

poznávání lidí, mezilidské 

vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým – 

projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně a 

odpovědně 

EGS – Evropa a svět nás zajímá 

MKV – lidské vztahy, kulturní 

diference 

EV – vztah člověka k prostředí 

MV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

práce v realizačním týmu 
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Výchova ke zdraví 

 
Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obor výchova ke zdraví  se vyučuje jako samostatný obor   

v 8. a  9. ročníku         1 hodinu týdně 

Výuka probíhá v učebně. 

 

Mezioborové vztahy 

 

VkZ a Přírodopis: funkční propojení poznatků o stavbě a funkci lidského těla 

s problematikou ochrany a podpory zdraví.  

VkZ a Občanská výchova: funkční se doplňují Změny v životě člověka a jejich reflexe; 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence; Osobnostní a sociální rozvoj. Tématické okruhy 

OV: Člověk ve společnosti; Člověk jako jedinec; Stát a právo. 

 

 

Vzdělávání  je  zaměřeno na 

- preventivní ochranu zdraví a osobní bezpečí 

- základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 

- respektování změn v období dospívání a vhodné reagování na tyto změny 

- na dovednosti odmítat škodlivé látky 

- předcházení úrazům 

- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného 

sexuálního chování 

- pochopení významu zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování 

- respektování významu sexuality 

- projevování odpovědného chování v rizikových situacích v dopravě  

- aktivní předcházení situacím ohrožujících zdraví  

- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

- upatnění adekvátních způsobů chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, 

nebezpečí i mimořádných událostí. 

 

Oborem prolínají průřezová témata: 

- VDO -  angažovaný přístup k druhým, zásady slušnosti, tolerance, odpov. chování 

- OSV – obecné modely řešení problémů, zvládání rozhodovacích situací, poznávání 

sebe a lidí a jednání ve specifických rolích a situacích 

- MKV – schopnost zapojovat se do diskuze, rozeznat argumentaci a výrazové 

prostředky komerční i politické reklamy 

- EV – vysoké oceňování zdraví a chápání vlivu prostředí na vlastní zdraví i zdraví 

ostatních lidí  

- EGS – osvojování evropských hodnot, svoboda lidské vůle, humanismus, morálka, 

kritické myšlení,… 
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Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

Žáci jsou vedeni k 

-  efektivnímu učení 

-  vyhledávají a třídí informace, využívá je v procesu učení 

-  vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 

-  plánují, organizují a řídí vlastní učení 

Učitel 

-  se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

-  zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých oborů 

- zařazuje metody, při kterých  docházejí k závěrům , řešením sami žáci 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků 

 

Kompetence k řešení problémů 

Žáci  

- vnímají nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace a plánují  

  způsob řešení problémů 

 - vyhledávají informace vhodné k řešení problémů 

 - kriticky myslí 

 - jsou schopni obhájit svá rozhodnutí 

Učitel 

- klade otevřené otázky 

      - ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

      - podněcuje žáky k argumentaci 

 

Kompetence komunikativní 

 Žáci  

 - komunikují na odpovídající úrovni 

 - si osvojí kultivovaný ústní projev 

 - účinně se zapojují do diskuze 

 - uplatňují bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské 

    vztahy 

Učitel 

- vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

- vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

-  vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

 

Kompetence sociální a personální 

Žáci  

- spolupracují ve skupině 

- se podílí  na utváření příjemné atmosféry v týmu 

- v případě potřeby poskytnou pomoc nebo o ni požádají 

Učitel 

-  zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 

Kompetence občanské 

Žáci 
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- respektují názory ostatních 

- si formují volní a charakterové rysy 

- se zodpovědně rozhodují podle dané situace 

- chápou základní ekologické souvislosti, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí 

- rozhodují se v zájmu podpory a ochrany zdraví 

Učitel 

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

- umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky 

- se zajímá, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky 

  

Kompetence pracovní 

Žáci  

- si zdokonalují grafický projev 

- jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce 

- mohou využít ICT pro hledání informací 

- využívají znalostí v běžné praxi 

- ovládají základní postupy první pomoci 

Učitel 

- umožňuje žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, 

  encyklopediemi,… 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 

- vytváří pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích 
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Výchova ke zdraví, učební osnovy – 8. ročník 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky 

i jinými vrstevníky, přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

- vysvětlí role členů rodiny, třídy, spolku 

- uvede příklady vlivu na kvalitu sociálního klimatu 

 

 

- vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 

tělesným, duševním a sociálním zdravím 

 

 

- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za své zdraví i zdraví druhých  

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 

aktivní podporu zdraví 

 

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví, dává 

do souvislosti složení stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních nemocí a uplatňuje 

zdravé stravovací návyky 

 

 

- samostatně využívá osvojené kompenzační a  

relaxační techniky a sociální dovednosti 

I. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

-    vztahy ve dvojici 

 

 

- vztahy v prostředí komunity 

 

 

II. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- dětství, puberta, dospívání 

 

 

III. Zdravý způsob života a péče o zdraví 
- výživa a zdraví 

 

- vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na 

zdraví 

 

- tělesná a duševní hygiena, denní režim 

 

 

 

IV. Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

- stres a jeho vztah ke zdraví 

 

VDO – v samostatném  a 

odpovědném řešení problémů 

- angažovaný přístup k druhým 

- zásady slušnosti, tolerance, 

odpov. chování 

 

OSV – obecné modely řešení 

problémů 

- zvládání rozhodovacích situací 

- poznávání sebe a lidí a jednání ve 

specifických rolích a situacích 

 

MKV – schopnost zapamatovat si 

podstatná fakta, pojmy, vědomosti, 

zařazovat je do    systému 

- učí objevovat vzájemné vztahy a 

příčiny společens. jevů 

- schopnost zapojovat se do 

diskuse, vyhodnocovat průběh 

diskuse 

 

VMEGS – osvojování evropských 

hodnot, svoboda lidské vůle, 

humanismus, morálka, osobní 

zodpovědnost, kritické myšlení, 

 

Výstupy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

k regeneraci organismu, překonání únavy a 

předcházení stresovým situacím 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu 

- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za své zdraví, zná potenciální 

nebezpečí 

- na příkladech uvede různé druhy nepřijatelného 

chování a zná postihy 

 

 

- dobrovolně se podílí na programech podpory 

zdraví v rámci školy a obce, dává do souvislosti 

složení stravy   

- uplatňuje zdravé stravovací návyky, objasní pojem 

zdravý životní styl, zná programy na podporu 

zdraví 

 

- utváří vědomí vlastní identity 

 

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích, uplatňuje osvojené 

preventivní způsoby rozhodování   

 

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

 

 

- auto-destruktivní závislosti 

 

 

- skryté formy a stupně individuálního 

násilí a zneužívání, sexuální kriminalita 

 

- kriminalita mládeže 

 

 

V. Hodnota a podpora zdraví 
- celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci 

 

- podpora zdraví a její formy 

 

 

VI. Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí 

 

- seberegulace a sebeorganizace činností 

a chování 

 

 

   -  psychohygiena v sociální dovednosti pro  

     předcházení a zvládání stresu, pomoc při 

     problémech   

tvořivá lidská aktivita 

 

 

OSV – učit dovednostem 

seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a 

hodnotové orientace optimální pro 

zvládání „ provozu „ každodenní 

existence v jejich běžných i 

náročnějších formách 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance,angažovaný přístup 

k druhým 

- projevovat se v jednání i v řešení 

problémů samostatně a odpovědně 

 

EV –vysoké oceňování zdraví a 

chápání vlivu prostředí na vlastní 

zdraví i na zdraví ostatních lidí 

 

OSV – prevence soc. patologických 

jevů a škodlivých způsobů chování 

 

VDO - projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně a 

odpovědně 

 

 

Spolupráce 

s Policií ČR 

s Odborem 

dopravy 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní 

pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV –vysoké oceňování zdraví a 

chápání vlivu prostředí na vlastní 

zdraví i na zdraví ostatních lidí 

 

 

OSV – učit dovednostem 

seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a 

hodnotové orientace optimální pro 

zvládání „ provozu „ každodenní 

existence v jejich běžných i 

náročnějších formách 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance,angažovaný přístup 

k druhým 

- projevovat se v jednání i v řešení 

problémů samostatně a odpovědně 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video, 

besedy 
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Výchova ke zdraví, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

- respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky 

i jinými vrstevníky, přispívá k utváření dobrých 

mezilidských vztahů 

- vysvětlí vztahy v komunitě-rodina, škola, 

vrstevnická skupina, obec, spolek 

- uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na 

kvalitu sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti 

zdraví 

- uvede příklady vztahů 

 

 

- respektuje význam sexuality v souvislosti se 

zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními 

cíli 

- respektuje změny v období dospívání, vhodně na 

ně reaguje a kultivovaně se chová k opačnému 

pohlaví 

 

-  chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 

odpovědného sexuálního chování 

- zná způsoby přenášení a druhy nákaz, vysvětlí 

preventivní chování 

- zná základy první pomoci, svěří se se zdravotním 

problémem 

 I. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

-    vztahy a pravidla soužití v prostředí 

     komunity 

 

 

 

 

 

 

- vztahy ve dvojici 

 

II. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- sexuální dospívání a reprodukční zdraví 

 

 

 

 

 

III. Zdravý způsob života a péče o zdraví 
- ochrana před přenosnými chorobami 

 

- cesty přenosu nákaz a jejich prevence 

 

 

 

VDO – v samostatném  a 

odpovědném řešení problémů 

- angažovaný přístup k druhým 

- zásady slušnosti, tolerance, 

odpov. chování 

 

 

OSV – obecné modely řešení 

problémů 

- zvládání rozhodovacích 

situací 

- poznávání sebe a lidí a jednání 

ve specifických rolích a 

situacích 

 
VMEGS – osvojování 

evropských hodnot, svoboda 

lidské vůle, humanismus, 

morálka, osobní zodpovědnost, 

kritické myšlení, tvořivá lidská 

aktivita 

-  

OSV – učit dovednostem 

seberegulace, učit sociálním 

dovednostem, utvářet postoje a 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- uvádí do souvislosti zdravotní a psychosociální 

rizika spojená s těmito chorobami, předchází 

úrazům 

 

 

- uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 

chování při kontaktu se sociálně patologickými 

jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby 

vyhledá odbornou pomoc 

- uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 

obrany proti manipulaci a agresi 

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích 

- odpovědně se chová v rizikových situacích, 

aktivně jim předchází, dbá na osobní bezpečí 

 

- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností 

možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt 

- projevuje odpovědné chování v rizikových 

situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 

předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

     bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní             

     pomoc 

 

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví, dává 

do souvislosti složení stravy a způsob stravování 

s rozvojem civilizačních nemocí a uplatňuje 

zdravé stravovací návyky 

- ochrana před chronickým 

nepřenosnými chorobami a úrazy 

 

IV. Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 

- bezpečné chování a komunikace 

 

 

 

- dodržování pravidel bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

 

 

- manipulativní reklama a informace 

 

 

- ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

 

 

 

 

 

V. Hodnota a podpora zdraví 
- celostní pojetí člověka ve zdraví a 

nemoci 

 

 

hodnotové orientace optimální 

pro zvládání „ provozu „ 

každodenní existence v jejich 

běžných i náročnějších formách 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, 

tolerance,angažovaný přístup 

k druhým 

- projevovat se v jednání i 

v řešení problémů samostatně a 

odpovědně 

 

EV –vysoké oceňování zdraví a 

chápání vlivu prostředí na 

vlastní zdraví i na zdraví 

ostatních lidí 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 

odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých 

- vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch 

aktivní podpory zdraví 

- diskutuje o zdraví v kruhu vrstevníků 

 

- usiluje v rámci svých možností o aktivní podporu 

zdraví, vytváří si zdravé sebepojetí 

- učí se respektovat sebe sama i druhých, chápe 

pojem empatie a vzájemná pomoc 

-  utváří vědomí vlastní identity 

 

- samostatně využívá kompenzační a relaxační 

techniky k regeneraci organismu, překonání únavy 

a předcházení stresovým situacím 

- projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 

k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 

životního stylu 

- dobrovolně se podílí na programech podpory 

zdraví v rámci školy a obce, dává do souvislosti 

složení stravy   

- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích, uplatňuje osvojené 

preventivní způsoby rozhodování   

 

 

 

- podpora zdravého životního stylu, 

programy podpory zdraví  

 

 

 

VI. Osobnostní a sociální rozvoj 

- sebepoznání a sebepojetí 

 

- mezilidské vztahy, komunikace a 

kooperace 

 

 

   -  psychohygiena v sociální dovednosti pro  

     předcházení a zvládání stresu, pomoc při 

     problémech  

 

 

 

 

 

 

-  stresové situace 
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6.1.9. Informační a komunikační technologie 

 

Informační a komunikační technologie 
 

Charakteristika vzdělávacího oboru 

 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

 realizován v 5. a 9. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku 

získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na 

víceleté gymnázium, v 9. ročníku pro výstup na střední školy) 

 výuka probíhá v učebně PC 

    Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce 

v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 9. ročníku 

s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování 

informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání 

souborů se učí používat elektronickou poštu. 

S oborem Informační a komunikační technologie úzce souvisí volitelný vzdělávací obor 

Výpočetní technika (6. – 8. ročník). 

 

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: 

Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, 

Environmentální výchova 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení 

- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití 

informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají 

zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

 

Kompetence k řešení problémů 

- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se 

chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často 

setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho 

praktickému provedení a dotažení do konce 

 

Kompetence komunikativní 

- žáci se také učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie  

- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou 

technologii, náležitosti apod.) 

 

Kompetence sociální a personální 

- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí 

pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. 
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- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při 

vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí se chápat, že každý člověk 

je různě chápavý a zručný 

Kompetence občanské 

- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat 

(citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...) 

- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke 

kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

Kompetence pracovní 

- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou 

- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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Informační a komunikační technologie, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Umí korektně zapnout a vypnout stanici a 

přihlásit se do a odhlásit ze sítě. 

 

Postup zapnutí a vypnutí počítače, 

přihlášení do a odhlášení ze sítě 

  

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače. 

 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 

disk (HDD), operační paměť (RAM), 

základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 

CD, DVD) 

Periferie – klávesnice, myš, monitor, 

tiskárna, skenner, reproduktory, … 

 Ukázka vnitřních součástí 

základní jednotky – skříně. 

Vysvětlí význam pojmu SOFTWARE.  

SW – SOFTWARE 

- programy 

Příklady výukových 

programů pro různé obory. 

VDO – SW pirátství 

 

Orientuje se na klávesnici, zná funkce 

nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, 

Delete, Shift …) 

S myší ovládá základní operace: klik - 

výběr, tažení se stisknutým levým 

tlačítkem, dvojklik, klik pravým tlačítkem 

– místní menu.  

Práce s klávesnicí a myší 

 části klávesnice 

 pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení 

  

S použitím nástrojů dokáže nakreslit 

obrázek a uložit jej, příp. otevřít pro 

změny a změněný znovu uložit. 

Grafika 

 programy na tvorbu obrázků 

 uložení vytvořeného obrázku nebo změn, 

otevření obrázku 

 základní nástroje a možnosti nastavení 

(tvary štětce, barvy, základní tvary …) 

Matematika – plošné objekty. 

OSV – kreativita 

Procvičení práce s myší. 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Ve Wordu dokáže napsat krátký text 

včetně dodržení základních 

typografických pravidel, otevřít existující 

soubor, upravit vlastnosti písma a 

odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 

jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 

Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 

jinam, příp. pod jiným názvem. 

Textové editory 

 pojem: textové editory (Word) 

 uložení, otevření souboru 

 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku 

 psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 

další znaky) 

 základní typografická pravidla (psaní 

mezer za interpunkčními a dalšími znaky) 

 písmo – typ, velikost, tučné, kurzíva, 

podtržené, barva (panel nástrojů) 

 zarovnání odstavce (panel nástrojů) 

 vložení obrázku - WordArt, klipart – 

formát obrázku (velikost, barvy a čáry - 

výplň a ohraničení) 

  

Nezaměňuje pojmy Internet a web.  

Internet: 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o světě 

MKV – komunikace s lidmi 

z růz. kultur 

 

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, smazat zprávu. 
El. pošta - e-mail 

 vztah k Internetu 

 pojem: poštovní program MS Outlook 

 spuštění poštovního programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých zpráv a mazání 

zpráv 

OSV – pravidla komunikace  

Na webu dokáže vyhledat stránku o  Vyhledávání webových  



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 332 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

určitém tématu. Z webové stránky dokáže 

uložit obrázek. 
WWW = world wide web = web: 

 vztah k Internetu 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

stránek o tématech z různých 

oborů. 

VDO – svoboda slova (i jeho 

nebezpečí), pluralita názorů 

Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 

místní a síťové disky. 

Dokáže vytvořit složku nebo prázdný 

soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 

přesunout, případně je odstranit. 

 

Práce se složkami a soubory: 

 nejznámější manažery (Tento počítač, 

Průzkumník, …) 

 pojmy: disk (logický), složka (adresář), 

soubor  

 postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění složky 

či souboru 

 Navazuje na: 

 HW (pevný disk, 

paměťová média – CD, 

disketa …) 

 ukládání souborů 

(obrázky, texty) v 

editorech 
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Informační a komunikační technologie, učební osnovy – 9. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 Přihlášení a odhlášení ze sítě 

Bezpečnost práce v síti (hesla) 

  

Rozlišuje pojmy hardware a software. 

Dokáže vysvětlit funkce procesoru, operační 

paměti a pevného disku a jakým způsobem 

ovlivňují výkon počítače. 

Zná jednotky, kterými se označuje výkon 

procesorů a kapacita pamětí. 

Dokáže vysvětlit pojem periferie a zařadit sem 

nejběžnější zařízení. 

Dokáže vysvětlit pojem software, zná základní 

skupiny software a dokáže vysvětlit jaké 

programy sem zařazujeme, k čemu takové 

programy slouží. 

HARDWARE – SOFTWARE 

 vysvětlení pojmů 

 HW – základní jednotka (procesor, pevný 

disk, operační paměť, mechaniky + vnější 

paměťová média, karty, porty, zdroj, 

základní deska) 

 jednotky: výkon procesoru (Hz), kapacita 

pamětí (B) 

 HW – periferie (klávesnice, myš, monitor, 

tiskárny, reproduktory, …) 

 SW – operační systémy, aplikace, utility, 

antivirové programy, komprimační 

programy 

Výukové programy. 

VDO – SW pirátství 

 

Suverénně pracuje s myší, orientuje se na 

klávesnici a uspořádává si okna pro svou práci. 
Ovládání OS Windows 

 orientace na klávesnici, důležité klávesy – 

Enter, Esc, Delete, Backspace, kurzorové 

šipky, Shift … 

 práce s myší – klik, uchopení a tažení, 

dvojklik, klik pravým tlačítkem … 

 práce s okny – zavřít, minimalizovat na 

lištu, maximalizovat na celou obrazovku, 

zmenšit do původní velikosti, změna 

velikosti nemaximalizovaného okna, posun 

okna za titulkový pruh, rolování obsahem 

okna (posuvníky), přepínání mezi okny 

Ovládání výukových programů.  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 

Práce se složkami a soubory: 

 postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění složky či 

souboru včetně variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

  

Dokáže vysvětlit pojem Internet a uvést jeho 

význam. Zná základní služby Internetu a ví 

k čemu slouží. 

Internet: 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu (e-mail, 

www, el. konference, e-banking, …) 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o světě, 

MKV – komunikace s lidmi 

z různých kultur 

 

El. poštu dokáže používat pro komunikaci i pro 

odesílání a přijímání souborů (prací, úkolů). 
El. pošta = e-mail 

 přístup k poště (samostatná služba, přes 

web. rozhranní) 

 poštovní programy 

 napsání zprávy, čtení došlé zprávy, smazání 

došlé zprávy 

 odpověď (Reply) a poslat kopii došlé zprávy 

dál (Forward) 

 připojení přílohy (Attachment) k odesílané 

zprávě, uložení přílohy z došlé zprávy 

OSV – pravidla komunikace  

Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web: 

 pojmy: hypertext, multimediální 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- okopírování části textu 

Web jako informační zdroj o 

tématech probíraných i v jiných 

oborech. 

VDO – svoboda slova  

(i nebezpečí), pluralita názorů 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Dokáže vytvořit vlastní dokument nebo upravit 

existující a změny uložit. 

Umí změnit vlastnosti písma a odstavců. 

Do dokumentu dokáže vložit jakýkoliv 

obrázek, upravit jeho vlastnosti a vhodně jej 

umístit do textu. 

Dokáže vytvořit jednoduchou tabulku, naplnit 

ji údaji, upravit její vzhled podle potřeb a 

umístit ji do textu. 

Textové editory – Word 

 otevření, uložení změn, uložení jako (na jiné 

místo, pod jiným jménem) 

 pohyb v dokumentu, označení části textu 

(klávesnice, myš) 

 pojmy: slovo, věta, odstavec – jak je chápe 

Word, zobrazení netisknutelných znaků 

 změna vlastností písma (panel nástrojů, 

menu: Formát – Písmo) 

 psaní textu, diakritika, základní 

typografická pravidla, vložení symbolu 

(znaky, které nejsou na klávesnici) 

 změna vlastností odstavce (panel nástrojů, 

menu: Formát – Odstavec) 

 vložení obrázku (klipart, WordArt, 

automatické tvary, obrázek ze souboru do 

textového pole), nastavení vlastností: pravé 

tl. myši – Formát objektu (velikost, barvy a 

čáry, obtékání), vytvoření obrázku 

v grafickém editoru a vložení do Wordu 

 pojmy: buňka, řada, sloupec 

 vytvoření jednoduché tabulky, naplnění 

údaji, změna vlastností tabulky vč. 

přidávání a ubírání řad nebo sloupců 

  

Orientuje se v Excelovském okně, sešitě apod. 

Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji daty a 

upravit její vzhled. 

S daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché početní operace. 

Tabulkové procesory – Excel 

 k čemu jsou tabulkové procesory 

 pojmy: sešit, list, řada, sloupec, buňka 

 pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 

 označení řady, sloupce, buněk 

Matematika – jednoduché 

početní operace, grafické 

znázornění dat - grafy 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Na základě tabulky dokáže vytvořit graf a 

upravit jeho vzhled. 

Graf i tabulku dokáže vložit do Wordu. 

 zadávání údajů 

 vzhled tabulky – Formát – Buňky (formát 

čísla, písmo, zarovnání, ohraničení, 

stínování) 

 vložení řady, sloupce, buněk, sloučení 

buněk, rozdělení buněk 

 jednoduché vzorce (součet, rozdíl, 

násobení, dělení) 

 pojem: graf, vytvoření grafu, úprava 

vzhledu a vlastností grafu 

 vložení tabulky a grafu do Wordu 
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6.1.10. Volitelné vzdělávací obory  

 
Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka 

podle jeho zájmu a prohlubování vzdělání v jím zvolené oblasti. Nabídka předmětů kopíruje 

jednotlivé vzdělávací oblasti školního plánu. Žák si vybere předmět, který bude navštěvovat z 

aktualizované nabídky pro daný školní rok na období celého školního roku, popřípadě bude 

předmět pokračovat do dalšího ročníku. Počet volitelných předmětů vypsaných vedením školy 

ve školním roce je závislé od počtu žáků v daných ročnících, materiálně technického 

zabezpečení a personálního zabezpečení. Uplatňujeme zásadu nabídky předmětů z co 

největšího počtu oblastí.  

I.stupeň 

čtení a psaní 

výtvarné činnosti 

pohybové hry 

seminář z matematiky 

seminář z českého jazyka 

domácnost 

II.stupeň 

domácnost 

literární seminář 

seminář z českého jazyka 

přírodovědná praktika 

výtvarný seminář 

výpočetní technika 

sportovní hry 

finanční gramotnost 

konverzace v anglickém jazyce 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 

Kompetence k učení  
Učitel  

- rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva  

- vede žáky k aplikaci pravidel a jejich vzájemnému propojování  

- vede žáky k vyhledávání a třídění informací  

- vede žáky k užívání správné terminologie  
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- zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu jednotlivých žáků  

 

Žáci  

- uvádí věci do souvislostí  

- poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení  

- vyhledávají a třídí informace a propojují je do širších významových celků  

- kriticky hodnotí výsledky svého učení a diskutují o nich  

- využívají prostředků výpočetní techniky  
 

Kompetence k řešení problémů  
Učitel  

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

- vede žáky k plánování postupů  

- vede žáky k samostatnému odvozování pravidel  

 

Žáci  

- vyhledávají informace vhodné k řešení problému  

- využívají získaných vědomostí a dovedností k samostatnému řešení problému a volí vhodné 

způsoby řešení  

- uvážlivě rozhodují  

 

 

Kompetence komunikativní 
Učitel  

- zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat  

- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé  

- vede žáky k správné formulaci obsahu sdělení, k přesné argumentaci  

 

Žáci  

- formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně a kultivovaně se  

- vyjadřují ústně i písemně  

- naslouchají promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagují  

- účinně se zapojují do diskuse a vhodně obhajují své názory  

 

Kompetence sociální a personální 
Učitel  

- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování  

- dodává žákům sebedůvěru  

- vytváří prostor pro diskusi v malých skupinách i v rámci celé třídy  

 

Žáci  

- účinně spolupracují ve skupině i v rámci celé třídy  

- podílejí se na utváření příjemné atmosféry v týmu  

- věcně argumentují  

 

Kompetence občanské 
Učitel  

- zadává skupině úkoly způsobem, který vylučuje, aby jeden žák pracoval za ostatní  

- motivuje žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních  
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- motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví  

 

Žáci  

- respektují přesvědčení druhých lidí  

- chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví  

- aktivně se zapojují do kulturního dění  

- mají pozitivní postoj k uměleckým dílům  

 

Kompetence pracovní 
Učitel  

- vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

- vede žáky k přípravě na vyučování a udržování pořádku jejich učebního prostoru  

- vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou  

 

Žáci  

- dodržují hygienu práce  

- dodržují bezpečnostní pravidla pro práci s výpočetní technikou  

 

 

Obsahová náplň volitelných předmětů  

Čtení a psaní 

Předmět je úzce spjat  s výukou vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Zdokonaluje 

plynulé čtení, čtení s porozuměním, nahlas a potichu přiměřeně náročné texty,zdokonaluje 

techniku čtení.Cílem výuky se zaměřit se na zdokonalení techniky psaní, estetickou a 

bezchybnou  úroveň písemného projevu (rozlišuje malá a velká písmena psací i tiskací). 

Pohybové hry  

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na tři tématické okruhy: činnosti ovlivňující zdraví, 

činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, činnosti podporující pohybové učení. 

Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti komunikace a organizace Tv, měření a posuzování 

pohybových dovedností, významu pohybu pro zdraví, apod. Ještě více je rozvíjet  v oblasti 

vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu. Zaměříme se na pohybové hry, základy 

gymnastiky, rytmické a kondiční formy, cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, 

základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, další pohybové činnosti 

Sportovní hry  

Cílem tohoto předmětu je prohloubit význam základních sportovních her (jako kopaná, 

košíková, házená a volejbal), ale i her méně frekventovaných (florbal, softbal apod.) a to jak 

po stránce teorie a taktiky, tak i po stránce herní a strategie. Naučit žáky nejen základům 

těchto her, individuálním dovednostem v jednotlivých sportovních hrách, týmové spolupráci a 
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dodržování pravidel fair play, ale i je vést k organizování a řízení utkání dle základních 

pravidel u těchto jednotlivých sportů.  

Seminář z českého jazyka  

Cíl cvičení: dokonalé procvičení, prohloubení a upevnění získaných dovedností v oboru Čj. 

Důraz bude kladen na delší a důkladnější procvičování, docvičování a pozvolné utvrzování 

dovedností tak, aby je mohl žák vhodně využít v praxi, v běžném životě. Při procvičování 

bude často využíváno výukových programů na PC, interaktivní tabule. 

Výtvarný seminář 

Cílem semináře je, aby žák pracoval s vizuálně obraznými znakovými systémy a netradičními 

výtvarnými postupy zaměřenými na rukodělnou činnost. Rozvíjel především tvůrčí činnosti, 

smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity u složitějších výtvarných technik a věnuje plno 

prostoru fantazii. Zproztředkujeme přímý kontakt žáka s uměním  formou návštěv muzeí, 

galerií a výstav 

Seminář z matematiky  

Předmět je zaměřen na dokonalé procvičení, prohloubení a upevnění dovedností získaných v 

oboru matematika s důrazem na aplikační úlohy popisující běžné situace života a praxe. Žáci 

budou více využívat prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy na PC).  

Anglická konverzace  

Tento předmět prohlubuje znalosti nabyté při běžných hodinách anglického jazyka. Orientuje 

se na schopnost úspěšně komunikovat v běžných situacích, rozšiřuje slovní zásobu 

frekventovaných slovíček a frází. Základem je párová nebo skupinová práce s maximálním 

důrazem na ústní projev. Nebudou hodnoceny znalosti, ale míra zapojení do činností v hodině 

a minimalizace používání mateřského jazyka. 

Výpočetní technika 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce 

v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a 

k tvorbě jednoduchých webových stránek. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro 

zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a 

předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 

Domácnost 

Cílem daného předmětu je získání základních pracovních dovedností a návyků zejména 

činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod.Osvojování správné volby a postupu práce, 

osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce. Zaměříme 

se na získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti 
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a její kvalitě, orientace v různých oborech  lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a 

osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního 

zaměření a pro další životní a profesní orientaci. 

Literární seminář 

Je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura. Klade důraz na četbu, porozumění a interpretaci textu. Je zaměřen na vytváření a 

rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře.  

Přírodovědné praktika  

Předmět je zaměřen na prohlubování učiva přírodopisu, praktické dovednosti, problémy 

odpadů v přírodě a jejich odstraňování, ochranu ohrožených druhů živočichů a rostlin. Má 

úzkou návaznost na průřezové téma Environmentální výchova.  

Výtvarné činnosti  

Cílem předmětu je shrnutí, prohloubení a rozšíření jednotlivých očekávaných výstupů oboru 

Výtvarná výchova v úzké návaznosti na další obory v oblasti Umění a kultura. Práce je 

věnována soustavě barev a jejich účinku, míchání barev, vizuálním konstantám a kontrastům, 

expresivitě a symbolice barev. Dále linii a tvarům, kompozici, výtvarnému znaku, 

procvičování jemné motoriky při práci s hlínou, komunikaci uměním. 

Finanční gramotnost 

Cílem předmětu je získání souboru znalostí, dovedností a hodnotových postojů žáka nezbytných k 

tomu, aby v budoucnu finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně 

vystupoval na trhu finančních služeb a produktů. Zaměříme se na formování vnitřních postojů 

žáků k důležitým oblastem lidského života, vědomí odpovědnosti za vlastní život a osvojení 

pravidel chování v běžných  i rizikových situacích. 
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Čtení a psaní, učební osnovy – 1. až 3. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 

Poznámky 

Žák zná jednotlivá písmena, skládá a čte slabiky, 

slova, jednotlivé věty 

Žák čte plynule, s porozuměním, nahlas a potichu 

přiměřeně náročné texty, 

poznává a vyhledává přiměřenou literaturu dle svého 

zájmu 

Žák rozlišuje prózu a poezii, 

využívá literární text jako zdroj informací a prožitků, 

rozlišuje hlavní žánry dětské literatury 

Vyjádří své pocity z přečteného textu a názory o něm 

 

Žák se seznamuje s nácvikem psaní písmen velké a 

malé abecedy 

Žák zdokonaluje techniku psaní, estetickou úroveň 

písemného projevu, upevňují si znalosti gramatiky 

Žák rozlišuje psací a tiskací písmena 

Umí napsat psací písmena velké i malé abecedy 

- čtení - praktické (pozorné, přiměřeně 

rychlé, uvědomělé), prožitkové 

- naslouchání textu a mluvenému slovu 

- správné používání výrazových 

prostředků 

- první pokusy o vlastní tvorbu 

 

 

 

 

 

- psaní – správné sezení a držení ps. 

náčiní, umí napsat písmena velké a 

malé abecedy, slabik, slova a 

jednoduché věty 

- psaní - procvičování správných tvarů 

písmen, nácvik bezchybného opisu a 

přepisu 

- nácvik vyhledávání chyb ve vlastním 

písemném projevu 

MDV   - Interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, 

kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení -kriticky 

přistupovat k médiím  a vést žáky 

k výběru kvalitních pořadů, 

literatury a tisku 

 

VDO - výchova k samostatnosti, 

k sebehodnocení, ke smyslu pro 

spravedlnost, k ohleduplnosti a 

odpovědnosti 

 

MKV - seznámení se známými 

zahraničními autory 

 

 

Vv – doplnění textu obrázkem 
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Volitelný vzdělávacím oboru Výtvarné činnosti, učební osnovy – 1. až 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové    vztahy 

Poznámky 

Žák zvládne techniku malby vodovými barvami, 

temperami, suchým pastelem 

umí míchat barvy 

dovede používat různé druhy štětců dle potřeby 

rozliší teplé a studené barvy 

 

 

Žák zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem, 

perem 

 

 

 

Žák modeluje z plastelíny, z hlíny, moduritu, s hmoty 

DAS, z papíru, využívá přírodnin k vytvoření nového 

objektu 

malba - rozvíjení smyslové 

citlivosti 

teorie barvy, barvy základní a 

doplňkové, teplé a studené, 

výrazové vlastnosti jejich 

kombinací 

 

kresba - poznává a využívá 

výrazové vlastnosti linie, tvaru, 

jejich kombinace v ploše, 

uspořádání objektů do celků 

 

modelování - techniky 

plastického vyjádření, vztah 

zrakového vnímání k vnímání 

ostatními smysly 

VDO - Občanská společnost a škola - 

výchova k samostatnosti, 

ohleduplnosti, sebekritice 

EV - Vztah člověka k prostředí - vztah 

k životnímu prostředí 

MDV - Kritické čtení a vnímání 

mediálních sdělení - kritický přístup k 

výtvarnému umění, orientace ve 

výtvarném umění 

Náročnost práce bude 

postupně úměrně 

zvyšována dle 

vyspělosti žáků 
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Volitelný vzdělávací obor Pohybové hry, učební osnovy – 1. až 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 

aktivitou 

zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 

uvolnění 

 

podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 

zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 

především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 

vlastním svalovým oslabením 

seznámí se s dětským aerobikem a kondičním cvičením 

s hudbou 

dbá na správné držení těla při různých činnostech i 

provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a 

vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti  

dbá na správné dýchání 

zná kompenzační a relaxační cviky  

uplatňuje zásady pohybové hygieny 

 

zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy 

pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní 

zná pojmy z pravidel sportů a soutěží  

rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 

reaguje  

 

dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování 

příprava ke sportovnímu výkonu – 

příprava organismu, zdravotně zaměřené 

činnosti 

 

 

 

cvičení během dne, rytmické a kondiční 

formy cvičení pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělocvičné pojmy-komunikace v TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV-lidské vztahy 

-multikulturalita 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

(prostředí a zdraví) 

 

MDV-fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učivo je přizpůsobeno 

věku dítěte a na jeho 

základě se postupně 

rozvíjí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka 

zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 

organizaci činnosti 

používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 

jedná v duchu fair-play 

respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví 

 

spolupracuje při jednoduchých týmových a 

pohybových činnostech a soutěžích, vytváří varianty 

osvojených pohybových her, zorganizuje nenáročné 

pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy, zhodnotí 

kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 

pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti 

umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 

rozlišují míč na basketbal a volejbal. 

učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 

nacvičuje střelbu na koš 

nacvičuje přehazovanou 

zná pravidla a řídí se jimi  

zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 

je schopen soutěžit v družstvu 

umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 

družstva a dodržovat ji 

je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe 

družstvo  

pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje 

bezpečnost při sportování 

 

 

 

 

 

 

 

 

základy sportovních her-míčové hry a 

pohybové hry, pohybová tvořivost a využití 

netradičního náčiní při cvičení, organizace 

při TV, pravidla zjednodušených 

osvojovaných pohybových  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 

zná techniku hodu kriketovým míčkem  

zná princip štafetového běhu 

uběhne 400 m  a 800 m 

zná taktiku při běhu – k metě, sprintu, vytrvalostního 

běhu, při běhu terénem s překážkami 

umí skákat do dálky 

nacvičí správnou techniku skoku z místa  

 

umí šplhat na tyči 

zvládne cvičení na žíněnce – napojované kotouly, 

kotouly vpřed a vzad s různým zakončením, stoj na 

hlavě apod. 

provádí přitahování do výše čela na hrazdě, výmyk  

umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 

koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu, 

provádí cvičení na švédské bedně 

zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – kruhy, 

žebřiny, lavičky apod. 

provádí kondiční cvičení s plnými míči 

 

projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 

samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové 

dovednosti 

respektuje zdravotní handicap 

zná význam sportování pro zdraví 

dovede získat informace o pohybových aktivitách a 

sportovních akcích ve škole i v místě bydliště 

 

 

 

 

základy atletiky - rychlý běh,skok do dálky, 

hod míčkem,rozvoj různých forem 

rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivosti a 

koordinace pohybu 

 

 

základy gymnastiky - cvičení na nářadí a 

s náčiním odpovídající  velikosti a 

hmotnosti, průpravná cvičení a úpoly 

činností –her a soutěží, zásady jednání a 

chování 

 

 

 

 

 

 

vztah ke sportu – zásady jednání a chování 

– fair play 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho 

s předchozími výsledky 
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Seminář z matematiky, učební osnovy – 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí zapsat a přečíst čísla do 1 000 000 

orientuje se na číselné ose v oboru do milionu 

umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně do milionu 

umí násobit deseti, stem, tisícem 

umí zaokrouhlovat na tisíce, desetitisíce a statisíce 

násobí písemně trojciferným činitelem 

dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem 

řeší slovní úlohy v oboru do milionu 

 

převádí jednotky času a objemu 

umí vyhledávat údaje v jízdním řádu a řešit slovní 

úlohy s časovými údaji 

umí pracovat s údaji v cenících apod. 

 

zná římské číslice I až X, L, C, D, M 

umí přečíst číslo kapitoly a letopočet 

 

zná pojem zlomek 

pozná a dokáže vyznačit polovinu, třetinu, čtvrtinu   

sčítá zlomky se stejným jmenovatelem 

 

zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 

rovnoramenný, rovnostranný 

umí sestrojit obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, 

rovnostranný trojúhelník 

počítání do 1 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednotky 

 

 

 

 

římské číslice 

 

 

zlomky 

 

 

 

geometrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EV-vztah člověka k prostředí 

-lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

(prolíná učivem v řešení slovních úloh) 

Učivo rozšiřuje 

znalosti 

z vzdělávacího oboru 

matematika pro pátý 

ročník. 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí sestrojit čtverec, obdélník 

umí změřit a vypočítat obvod trojúhelníku a 

čtyřúhelníku 

pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 

umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti  

vypočítá obsah čtverce a obdélníka 

dbá na přesnost a čistotu rýsování 

 

umí číst, sčítat a odčítat desetinná čísla  

 

 

 

 

 

 

 

 

desetinná čísla 
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Seminář z matematiky, učební osnovy – 6. a 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-     provádí početní operace s přirozenými  

      a desetinnými čísly zpaměti i písemně 

-     chápe vztah celku a části celku 

- provádí odhady a kontroly výpočtů 

- převádí jednotky délky, hmotnosti, času, obsahu i 

objemu 

- umí  odhadnout a vypočítat cenu nákupu 

- dokáže vypočítat obvody, obsahy čtverce, 

obdélníku 

- řeší jednoduché praktické úkoly 

- vypočítá aritmetický průměr 

- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti 

v N 

- vypočítá povrch a objem hranolu 

- pracuje s měřítkem plánů, map 

- rozumí poměru 

- chápe pojem procento, promile a umí řešit 

konkrétní příklady ze života 

- pozná útvary osově a středově souměrné 

 

 

 

 

 

 

- koresponduje s učivem vzdělávacího oboru 

matematika daného ročníku 

(viz matice daného ročníku) a je zaměřeno 

především na úlohy z běžného života 

- hospodaření s penězi 

- nákup 

- cestování 

- platby v domácnosti 

- opravy 

- měřítko 

- poměr 

- procenta, promile 

- hranoly 

   

 

Fy  

- měření délky, obsahu, objemu, 

- převody jednotek 

 

Z  

- určování zeměpisné polohy 

- měřítko plánu, mapy 

 

CH  

- koncentrace 

 

OSV  

 - určení obvodu pozemku,… 

 - odhad a určení ceny nákupu 

 - obsah pozemku,… 

 - výpočet spotřeby  

  

 

EGS 

- aritmetický průměr 

- srovnávání údajů 

 

EV 

- stav ovzduší 
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Seminář z matematiky, učební osnovy – 8. a 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

  -     matematizuje reálné situace  

- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 

- nalézá různá řešení 

- vypočítává obvod a obsah kruhu 

- vypočítá povrch a objem válce 

- umí pracovat s tabulkami, grafy 

- řeší úlohy z praxe z finanční matematiky 

- umí řešit kvadratické rovnice 

- zná pojmy z logiky, kombinatoriky 

- umí řešit slovní úlohy z reálného života pomocí 

lineárních rovnic a jejich soustav 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

- koresponduje s učivem vzdělávacího oboru 

matematika daného ročníku 

(viz matice daného ročníku) a je zaměřeno 

především na procvičování a prohlubování 

učiva a na přípravu ke studiu na střední 

škole 

- rozšiřující učivo: 

- kvadratické rovnice 

- funkce 

- grafy 

- soustavy rovnic 

- logika  

- kombinatorika 

 

 

Fy - výpočet povrchu, objemu  

  těles 

 - převody jednotek 

 

Z - třídění údajů 

 

CH - koncentrace 

 

OSV -  objem a povrch nádrže,  

   bazénu 

 - výpočet spotřeby  

 - plat, srážky, úroky  

 - čtení z grafu 

 - jízdní řády 

 - výpočet spotřeby 

 

EGS- stav obyvatelstva, 

zdravotnictví, průmyslu 

 

EV- stav ovzduší 
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Volitelný vzdělávací obor Domácnost, učební osnovy – 4. a 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

-     zvládá jednoduché postupy ručního šití 

-     zná základy pletení a háčkování 

 

- používá vhodné pomůcky a materiály 

 

-    dodržuje zásady ochrany a bezpečnosti při práci  

 

- využívá dovednost, estetiku, vkus, úpravu 

- využívá znalosti v domácnosti 

 

- zná základní svátky, zvyky a tradice 

- vyrábí dekorativní předměty 

 

Základy ručního šití, druhy stehů – 

vzorník vyšívání 

 

Výběr vhodného materiálu  

 

Základy pletení a háčkování – základní 

oko, hladce, obrace 

 

Aranžování květin 

 

Výroba dekorativních předmětů 

z přírodních materiálů a textilu 

 

Lidové zvyky a tradice 

Vv, Pč 

OSV – osobní rozvoj,  módní 

trendy, kultura odívání, módní 

přehlídka 

VDO – pravidla bezpečné práce, 

vlastní zodpovědnost 

EV – přírodní a umělé materiály 

MV – módní časopisy, odborné 

časopisy 

kritický postoj k odívání 

EGS – módní trendy v Evropě a 

ve světě 

MKV – tolerance k tradicím 

jiných národů 

módní a odborné 

časopisy 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: textilie různého druhu a kvality, přírodniny, jehlice, háček, jehly, špendlíky... 

Projekty, kurzy: exkurze – obchodní dům Prior – výběr vhodného materiálu a seznámení s druhy materiálů a oděvů 
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Volitelný vzdělávací obor Domácnost, učební osnovy – 6. až 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- získává informace o ekonomice v rodině 

- ovládá jednotlivé pracovní postupy při základních 

činnostech v domácnosti 

- používá vhodné pomůcky a nástroje 

- dodržuje základní hygienické a bezpečnostní 

předpisy 

- používá základní kuchyňský inventář 

- ovládá základní postupy při přípravě pokrmů  
- umí kulturně stolovat a společensky se chovat 

- umí poskytnout první pomoc 
- zvládá základy ručního a strojního šití 

- zná další textilní techniky 
- ví, jak se postarat o malé dítě 

- umí vkusně upravit oblečení, vyzdobit byt 
- zná základní lidové zvyky a tradice  

Vedení domácnosti (financování, 

rozpočet, dokumentace, vybavení, hygiena, 

jednoduchá údržba, dělba práce) 

Výživa v rodině (druhy potravin, příprava 

pokrmů, stolování) 

Kultura bydlení (byt a jeho zařízení, 

bytové doplňky, dekorativní předměty, 

květiny, životní prostředí) 

Kultura odívání (základní šatník, móda a 

vkus, oděvní doplňky, udržování oděvů a 

obuvi) 

Ruční práce a šití (vyšívání, ruční a 

strojové šití, drhání, batikování) 

Dítě a jeho výchova v rodině (narození 

dítěte, novorozenec, batole, dítě 

předškolního věku, základní péče o dítě – 

výživa, oblékání, režim) 

Zdravotní výchova (první pomoc, 

kosmetická péče) 

Svátky, lidové zvyky a tradice 

Př, Ch, OV, D, VV, PV 

OSV – osobní rozvoj, 

sebepoznání 

kultura stolování a odívání 

VDO – osobní zodpovědnost za 

své zdraví 

respektování a dodržování 

předpisů a norem 

MV – recepty a návody v tisku, 

módní časopisy, televizní a 

rozhlasové pořady 

EGS a MKV – stravovací 

návyky a zvyklosti ve 

stravování a odívání ostatních 

národů 

 

 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky: Elektrospotřebiče v domácnosti, kuchařské knihy, časopisy, háček, jehlice, jehla, nůžky, náprstek, křída, 

textilie různého druhu a kvality, krejčovský metr, cvičná kuchyň 

Projekty, kurzy: Návštěvy 
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Volitelný vzdělávací obor Literární seminář, učební osnovy – 6. a 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy Poznámky 

- dokáže pracovat s literárními příručkami, 

encyklopediemi 

 

- přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku 

 

- zvládá dramatizaci jednoduchého textu 

 

- vyjádří své pocity z přečteného textu 

podle svých schopností volně reprodukuje text, 

případně tvoří vlastní literární text na dané téma 

Četba a porozumění čtenému textu 

 

Práce s literárními texty 

 

Tvorba vlastního textu 

 

Medailonky spisovatelů 

 

Literární aktuality 

 

Recitace 

 

Autorské čtení 

Na základě výběru textu 

 

Využití ICT, Internetu 

 

Spolupráce s knihovnou 

 

MKV - zahraniční literatura, 

MDV - využívání vlastních 

schopností v týmové práci – školní 

časopis 

OSV - vnímání. komunikace jako 

jednoho z životně 

nejpodstatnějších jevů 
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Volitelný vzdělávací obor Seminář z českého jazyka, učební osnovy – 4. a 5. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

umí určit všechny slovní druhy 

umí  určit mluvnické kategorie u základních slovních 

druhů 

používá zdomácnělých výrazů 

 

rozšiřuje si znalosti v uvedené oblasti českého jazyka 

(knižní a  méně používané výrazy) 

 

umí užít přímou řeč v mluvené i písemné podobě 

 

automaticky používá znalostí o shodě přísudku 

s podmětem 

seznamuje se s grafickým záznamem složitějších 

souvětí 

 

správně píše názvy národností, víceslovné názvy států a 

jejich zkratky 

správně píše názvy uměleckých děl, novin, časopisů 

slovní druhy 

 

 

 

 

 

 

 

přímá řeč 

 

skladba 

 

 

 

 

vlastní jména, názvy, zkratky 

MKV - kulturní diference 

- lidské vztahy 

- multikulturalita 

 

VDO - občanská společnost a 

škola 

-občan, občanská společnost a 

stát 

 

MDV - tvorba mediálního 

sdělení 

- práce v realizačním týmu 

 

MDV - fungování a vliv médií 

ve společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastivěda – státy, 

národnosti 
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Volitelný vzdělávací obor Seminář z českého jazyka, učební osnovy – 8. a 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, mezioborové 

vztahy Poznámky 

- dokáže pracovat se základními jazykovými 

příručkami 

 

- ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 

 

- využívá znalostí při jazykovém rozboru 

 

 

Příprava na přijímací řízení 

 

Prohlubování učiva českého jazyka 

 

 

Na základě výběru textu 

 

Využití ICT, Internetu 

 

MDV - role médií v každodenním 

životě,kritický přístup k médiím, 

rozvíjení mluveného i písemného 

projevu,… 

 

MKV - specifické rysy jazyků a jejich 

rovnocennost 

Pravopis – 

v průběhu 

celého školního 

roku 
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Volitelný vzdělávací obor Přírodovědná praktika, učební osnovy – 6. až 9. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Žák: 

-se orientuje v základních ekologických pojmech 

(populace, biom, ekosystém) 

 

- porovnává různé typy přizpůsobení různým životním 

podmínkám 

 

- rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, na příkladu 

lesa pochopí potravní řetězec 

- porovnává druhové bohatství jednotlivých pater 

 

- vysvětlí, proč listy opadávají a proč se zbarvují 

- pochopí základní děje v listech 

- seznámí se s osmotickými vlastnostmi vakuol 

- zná stavbu rostlinné buňky, význam  

   zákl.orgánů 

- seznámí se s povrchem rostlin a uspořádání buněk 

v pletivech 

- vysvětlí pojem hydroponické pěstování rostlin 

- orientuje se v koření z biolog. hlediska 

- vysvětlí živ. podmínky rostlin a jejich přizpůsobení 

- seznámí se s chem. látkami v plodech 

- seznámí se se zásadami aranžování rostlim 

 

- vysvětlí pojem kultivace 

- uvádí příklady zásahů člověka do krajiny (kladné i 

záporné) 

- analyzuje tyto zásahy, hodnotí jejich význam a 

 

Základní ekologické pojmy 

 

 

 

Biotické a  abiotické podmínky 

 

 

Ekosystém les 

 

 

 

 

 

Rostliny (list, pletiva, fotosyntéza, 

mikroskopování buněk  a částí rostlin, 

koření) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přizpůsobení rostlin, rozmnožování, 

 

EV – ekologie 

Př – druhy organismů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Př – fotosyntéza 

Ch- barviva 

F – vlnová délka světla, foton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim, vycházky 

do lesa, barevnost 

přírody 

 

 

 

 

 

Mikroskopování 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

důsledky 

 

- vysvětlí pojem půdní reakce, dává do souvislostí pH 

a rostlinné druhy (např. květy hortenzie) 

- seznámí se se složením půdy 

 

- rozlišuje jednotlivé typy biomů a uvede příklad 

typických organismů 

 

- na konkrétním příkladě ekosystému - - vysvětlí 

základní vztahy a zhodnotí důsledky narušení 

ekosystému 

 

- uvede příklad ohrožených druhů a posoudí důvod 

ohrožení, navrhne řešení (vztahy organismů 

v ekosystému) 

 

- seznámí se s významem vody v organismech 

- rozliší vztahy organismů ve vodním ekosystému 

 

- orientuje se v třídění organismů podle způsobu 

života 

- pochopí biolog. význam parazitismu 

 

- seznámí se s přizpůsobením živočichů k prostředí  

- porovná stavbu pletiv a tkání 

-seznámí se s funkcemi orgánů živočichů 

- vysvětlí funkci organel 

- zná části těla ryb 

- orientuje se v třídění členovců 

rozšiřování, plody a semena,stavba rostlin 

 

Aranžování 

 

 

Krajina přírodní / kulturní 

 

 

 

 

 

Půdy 

 

 

 

 

Biomy – život v jednotlivých klimatických 

pásmech 

 

Mírný pás, typy ekosystémů 

 

 

 

Ekosystém louka 

 

 

 

 

Voda v organismech (vodní ekosystém 

 

 

CH – přírodní sloučeniny 

 

 

 

 

Z- průmyslové oblasti 

Z- urbanizace 

EGS – světové ekologické 

problémy 

 

 

Ch – pH – změna půdní reakce 

EV – KRNAP – problém změny 

pH v důsledku zpevňování cest 

nevhodným materiálem 

 

Z- klimatické pásy 

EV- deštné pralesy a důsledky 

jejich ubývání 

EGS – problémy třetího světa, boj 

o vodu 

 

 

 

 

 

 

 

EGS – problémy třetího světa, boj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní louka, 

vycházka 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- sestaví  prezentaci o pozorování zvířat 

 

- seznámí se s CHKO ČR a je schopen pohovořit o 

zajímavostech a významu CHKO 

- pohovoří o strategii přežití Země 

 

 

 

 

 

Třídění organismů 

 

Parazitismus  

 

Živočichové ( přizpůsobení, 

tkáně x pletiva, ryby, členovci) 

 

Stavba a funkce orgánů živ. 

 

Prvoci 

 

 

Prezentace o chovu dom.zvířat 

 

 

Ohrožené druhy rostlin a živočichů, 

Pečujeme o Zemi 

Systém ochrany přírodního bohatství 

Národní parky, CHKO ČR 

Význam organizace UNESCO 

Zoologické zahrady – ano či ne 

 

o vodu 

 

 

 

 

Př – Třídění organismů 

 

 

 

Z – klimatické změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z- Národní parky a chráněná 

území ČR 

Z – CHKO 

EGS – světová organizace 

UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskopování 
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Volitelný vzdělávacího oboru Výtvarný seminář, učební osnovy – 6. až 9. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu 

vizuálně obrazných elementů zkušeností z 

vlastního vnímání, z představ a poznání.  

 

Variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů 

pro získání osobitých výsledků. 

- práce v plenéru 

- kresba dle skutečnosti – portrét, 

figura, zátiší 

 

OSV – rozvoj schopností 

EV – vztah člověka k prostředí 

 

Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a 

vrství barvy. 

      -   barevné kompozice 

      -   malba dle skutečnosti 

      -   emocionální malba 

  

Vytváří společné i individuální  kompozice v 

prostoru - své představy dokáže převést do 

objemových rozměrů. 

- plastická tvorba – papír, hlína, drát 

- keramika 

- instalace, výstavy 

- knižní vazba – leporelo, vázáná 

kniha 

OSV - komunikace 

 

 

K tvorbě užívá  metody současného výtvarného 

umění . 

 

 

- akvarel 

- pastel 

- grafitti 

- land-art 

- muchláž 

- gumotisk 

- návštěva muzeí, galerií a výstav 

EGS – Jsme Evropané, Evropa a 

svět nás zajímá 

 

Seznamuje se s některými netradičními 

výtvarnými postupy. 

 

- papírořez 

- ubrousková technika 

- batika – vázaná, vosková, sypaná 

- rytí do voskového papíru 

OSV - kreativita  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

- stínová kresba 

- papírovina 

- tkaní 

Orientuje se v grafických technikách. 

 

- linoryt 

- suchá jehla 

- tisk z koláže 

- papíroryt 

- slepotisk 

OSV – rozvoj schopností 

poznávání 

 

Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje 

prostor. 

      -     kompozice 

      -     perspektiva 

      -     techniky kresby – tužka, uhel, rudka,    

            pero 
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Volitelný vzdělávací obor Výpočetní technika, učební osnovy – 6. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Umí korektně zapnout a vypnout stanici a 

přihlásit se do a odhlásit ze sítě. 
Postup zapnutí a vypnutí počítače, 

přihlášení do a odhlášení ze sítě 

  

Dokáže historicky zařadit vznik prvních 

počítačů (sálových) a vznik osobních 

počítačů. 

Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 

techniky – miniaturizace a zvyšování 

výkonu a kapacit. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 

(sálové a osobní počítače). 

Dějepis - 2. svět. válka až 

souč. 

 

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 

disk (HDD), operační paměť (RAM), 

základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 

CD, DVD) 

Periferie: 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 

mikrofon, digit. fotoaparát …) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

 Ukázka vnitřních součástí 

počítače. 

Programy, které zná, umí zařadit do 

příslušné skupiny (podskupiny) 
SW – SOFTWARE 

 operační systémy 

 aplikace (textové editory, grafické 

editory, výukové programy, komunikační 

programy …) 

Příklady výukových 

programů pro různé obory. 

VDO – SW pirátství 

 

Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 

místní a síťové disky. 

Dokáže vytvořit složku nebo prázdný 

Práce se složkami a soubory 

 pojem: manažery (příklady: Tento 

počítač, Průzkumník, …) 

 Navazuje na HW (pevný disk, 

paměťová média – CD, 

disketa …). 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 363 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 

přesunout, případně odstranit je. 
 pojmy: disk (logický), složka (adresář),  

 postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění složky 

či souboru 

Ve Wordu dokáže otevřít existující 

soubor upravit vlastnosti písma a 

odstavce, příp. vložit obrázek, změnit 

jeho vlastnosti a umístit jej v textu. 

Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 

jinam, příp. pod jiným názvem. 

 

 

Ve Wordu dokáže z obrázků vytvořit 

jednoduchý plakát apod. 

Textové editory 

 příklady textových editorů (Word …) 

 uložení, otevření souboru 

 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku (klávesnice, 

myš) 

 psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 

další znaky) 

 formát písma a odstavce (menu, panel 

nástrojů) 

 vložení obrázku - WordArt, klipart, 

automatické tvary – formát obrázku 

(velikost, barvy a čáry - výplň a 

ohraničení) 

 vložení obrázku ze souboru (ohraničení, 

obtékání) 

Výtvarná výchova – práce 

s obrázky a textem – plakáty, 

obaly apod. 

OSV – kreativita 

 

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o světě 

MKV – komunikace s lidmi 

z růz. kultur 

 

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, odpovědět na došlou zprávu 
El. pošta = e-mail 

 vztah k Internetu 

OSV – pravidla komunikace  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

pomocí funkce odpověď (Reply) a poslat 

kopii došlé zprávy někomu dalšímu 

pomocí funkce poslat jinému (Forward). 

 příklady poštovních programů (MS 

Outlook) 

 spuštění poštovního programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď 

(Reply) a poslání zprávy někomu jinému 

(Forward) 

Na webu dokáže vyhledat stránku o 

určitém tématu, uložit ji, příp. uložit 

pouze obrázek. 

WWW = world wide web = web 

 vztah k Internetu 

 pojem: prohlížeč webovských  stránek 

(příklady: Internet Explorer, Netscape 

Navigator) 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

Vyhledávání webových 

stránek o tématech z různých 

oborů. 

VDO – svoboda slova (i jeho 

nebezpečí), pluralita názorů 

 

Na základě znalostí práce s textem a 

grafikou dokáže zpracovat písemnou 

práci na zadané téma, která splňuje 

zadané požadavky. 

Práce s informacemi 

 vyhledávání informací 

 zpracování výstupu na základě 

stanovených požadavků 

Český jazyk – sloh, pravopis  
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Volitelný vzdělávací obor Výpočetní technika, učební osnovy – 7. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Korektně začíná a ukončuje svou práci na 

počítači. 

   

Dokáže historicky zařadit vznik prvních 

počítačů (sálových) a vznik osobních 

počítačů. 

Uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní 

techniky – miniaturizace a zvyšování 

výkonu a kapacit. 

Vývoj počítačů od prvního po současnost 

(sálové a osobní počítače) 

Dějepis - 2. svět. válka až 

souč. 

 

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pozná, pojmenuje a zařadí nejběžnější 

součásti a zařízení počítače a vysvětlí 

jejich funkci. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 

disk (HDD), operační paměť (RAM), 

základní deska, zdroj, mechaniky (disketová, 

CD, DVD), porty, karty (grafická, zvuková, 

síťová, fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 

pamětí (B)  

Periferie: 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 

mikrofon, digit. fotoaparát …) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

 Ukázka vnitřních součástí 

počítače. 

Programy, které zná, umí zařadit do 

příslušné skupiny (podskupiny). 

Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 

(podskupina) programů slouží. 

SW – SOFTWARE 

 operační systémy 

 aplikace (textové editory, grafické 

editory, výukové programy, komunikační 

programy …) 

Příklady výukových 

programů pro různé obory. 

VDO – SW pirátství 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 utility, systémové utility 

 antivirové programy 

 komprimační programy 

Orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje 

místní a síťové disky. 

Dokáže vytvořit složku nebo prázdný 

soubor, přejmenovat je, zkopírovat či 

přesunout, případně odstranit je. 

Práce se složkami a soubory 

 pojmy:disk (logický), složka (adresář), 

soubor 

 postupy vytvoření, přejmenování, 

kopírování, přesunu a odstranění složky 

či souboru včetně variant (menu, myš, 

klávesové zkratky) 

 Navazuje na HW (pevný disk, 

paměťová média – CD, 

disketa …). 

V některém z textových editorů dokáže 

otevřít existující soubor upravit vlastnosti 

písma a odstavce, příp. vložit obrázek, 

změnit jeho vlastnosti a umístit jej 

v textu. 

Dokáže uložit změny na stejné místo nebo 

jinam, příp. pod jiným názvem. 

 

 

Z obrázků dokáže ve Wordu vytvořit 

jednoduchý plakát apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokáže vytvořit tabulku, upravit její 

Textové editory 

 uložení, otevření souboru 

 pohyb v dokumentu (klávesnice, myš) 

 označení části textu do bloku (klávesnice, 

myš) 

 kopírování, přesun částí textu 

 psaní, oprava textu (vel. pís. s diakritikou, 

další znaky) 

 formát písma a odstavce (menu, panel 

nástrojů) 

 vložení obrázku - WordArt, klipart, 

automatické tvary – formát obrázku 

(velikost, barvy a čáry - výplň a 

ohraničení) 

 vložení obrázku ze souboru (ohraničení, 

obtékání) 

 tvorba tabulek vč. úpravy jejich vzhledu, 

pojmy buňka, sloupec, řada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova – např. 

tvorba plakátů, přání apod. 

OSV – kreativita 

 



Školní vzdělávací program – CESTA ZA POZNÁNÍM, verze 3 

 367 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

vzhled, vyplnit ji daty (text, čísla) nebo 

obrázky. 

Dokáže naskenovat obrázek, uložit jej ve 

vhodném formátu dat.  

V grafickém editoru dokáže dodatečně 

upravit jas a kontrast, případně další 

operace s obrázky. 

Grafika 

 práce se skennerem 

 formáty grafických dat 

 pojmy: jas, kontrast, rozlišení, vektorová 

grafika, bitmapa (rastr) 

 úprava obrázku v grafickém editoru 

Výtvarná výchova. 

OSV – kreativita 

 

Nezaměňuje pojmy Internet a web. Internet 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o světě 

MKV – komunikace s lidmi 

z růz. kultur 

 

Dokáže napsat zprávu, přečíst si došlou 

zprávu, odpovědět na došlou zprávu 

pomocí funkce odpověď (Reply) a poslat 

kopii došlé zprávy někomu dalšímu 

pomocí funkce poslat jinému (Forward), 

poslat zprávu s přílohou, ze zprávy 

přijmout přílohu. 

El. pošta = e-mail 

 vztah k Internetu 

 příklady poštovních programů (MS 

Outlook) 

 spuštění poštovního programu, odeslání 

zprávy, čtení došlých zpráv, odpověď 

(Reply) a poslání zprávy někomu jinému 

(Forward) 

 připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé 

zprávy 

OSV – pravidla komunikace  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Na webu dokáže vyhledat stránku o 

určitém tématu, uložit ji, příp. uložit 

pouze obrázek. 

WWW = world wide web = web 

 vztah k Internetu 

 příklady prohlížečů webových  stránek 

(Internet Explorer, Netscape Navigator) 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- jednoduché vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

Vyhledávání webovských 

stránek o tématech z různých 

oborů. 

VDO – svoboda slova (i jeho 

nebezpečí), pluralita názorů 

 

Na základě znalostí práce s textem a 

grafikou dokáže zpracovat písemnou 

práci na zadané téma, která splňuje 

zadané požadavky. 

Práce s informacemi 

 vyhledávání informací 

 zpracování výstupu na základě 

stanovených požadavků 

Český jazyk – sloh, pravopis.  
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Volitelný vzdělávací obor Výpočetní technika, učební osnovy – 8. ročník 
 

Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Má přehled o vývoji výpočetní techniky. Vývoj počítačů od prvního po současnost 

(sálové a osobní počítače) 

Dějepis - 2. svět. válka až 

souč. 

 

Vysvětlí význam pojmu HARDWARE, 

pojmenuje a zařadí nejběžnější součásti a 

zařízení počítače a vysvětlí jejich funkci. 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, pevný 

disk (HDD), operační paměť (RAM), základní 

deska, zdroj, mechaniky (disketová, CD, 

DVD), porty, karty (grafická, zvuková, síťová, 

fax/modemová) 

Jednotky výkonu procesoru (Hz) a kapacit 

pamětí (B)  

Periferie: 

 vstupní zařízení (klávesnice, myš, skenner, 

mikrofon, digit. fotoaparát …) 

 výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

 Ukázka vnitřních součástí 

počítače. 

Programy, které zná, umí zařadit do 

příslušné skupiny (podskupiny). 

Dokáže vysvětlit, k čemu která skupina 

(podskupina) programů slouží. 

SW – SOFTWARE 

 operační systémy 

 aplikace (textové editory, grafické editory, 

výukové programy, komunikační programy 

…) 

 utility, systémové utility 

 antivirové programy 

 komprimační programy 

Příklady výukových programů 

pro různé obory. 

VDO – SW pirátství 

 

Chápe souvislost vývoje počítačových sítí 

s vývojem počítačů. Dokáže vysvětlit 

rozdíl mezi lokální a rozsáhlou 

počítačovou sítí, dokáže uvést příklady. 

Počítačové sítě 

 vývoj od terminálů, přes archit. klient – 

server až po mezinárodní počítačovou síť 

Internet 

 Navazuje na vývoj počítačů a 

na zkušenosti v práci 

v lokální síti (školní) a se 

službami celosvětové sítě 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Chápe rozdíly mezi připojením typu 

pevná linka a vytáčená linka. 
 sítě podle rozlohy – LAN, WAN 

 podle propojení – kabel (metalické, 

optické), vzduchem (satelit, mikrovlny) 

 podle režimu připojení – vytáčená linka 

(offline), pevná linka (online) 

Internet, především el. poštou 

a webem. 

Samostatně si uspořádává data na svém 

uživatelském kontě. 
Práce se složkami a soubory 

 připomenutí postupů vytvoření, 

přejmenování, kopírování, přesunu a 

odstranění složky či souboru včetně variant 

(menu, myš, klávesové zkratky) 

  

Dokáže upravit vzhled dokumentu, chápe 

význam stylů a dokáže je prakticky 

používat. 

S citem dokáže uplatnit obrázky v textu. 

Má plně pod kontrolou uspořádání textu a 

dalších objektů na stránce. 

Textový editor - WORD 

 formát písma a odstavce (připomenutí) 

 styly – přidělení, upravení, vytvoření 

nového, generování obsahu 

 vložení jakéhokoliv obrázku 

 spolupráce s dalšími aplikacemi, např. 

s tabulkovým procesorem (Excel) 

 číslování stránek, vzhled stránky (velikost, 

okraje) 

  

Dokáže vytvořit tabulku, naplnit ji 

číselnými hodnotami a upravit její vzhled. 

S daty pomocí vzorců dokáže provádět 

jednoduché operace. 

Dokáže vytvořit graf. 

Tabulku a graf dokáže různými způsoby 

vložit do textového editoru. 

 

Tabulkový procesor - EXCEL 

 k čemu slouží 

 připomenutí pojmů buňka, sloupec, řada 

 pohyb mezi sešity, mezi listy, na listu 

 označení buněk 

 vytvoření tabulky, zadávání dat, formát 

buňky 

 práce s jednoduchými vzorci (součet, rozdíl, 

násobení, dělení) 

 vytvoření grafu na základě tabulky 

Matematika – jednoduché 

početní operace, grafické 

znázorňování hodnot. 
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

 vložení tabulky a grafu do textového editoru 

Poznatky o Internetu navazuje na 

poznatky o počítačových sítích. 

Internet: 

 co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

MDV – kritický přístup 

k informacím, ověřování 

zdrojů 

EGS – vyhledávání a 

komunikace informací o světě 

MKV – komunikace s lidmi 

z růz. kultur 

Propojení se znalostmi o 

počítačových sítích. 

El. poštu suverénně používá pro 

komunikaci i pro odesílání souborů 

(prací). 

El. pošta = e-mail 

 připomenutí připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení přílohy z došlé 

zprávy 

OSV – pravidla komunikace  

Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web 

 pohyb po webu: 

- přes hypertextové odkazy 

- známá adresa 

- vyhledávání 

 ukládání z webu: 

- obrázek 

- celá stránka 

- okopírování části textu 

Vyhledávání webových 

stránek o tématech z různých 

oborů. 

VDO – svoboda slova (i jeho 

nebezpečí), pluralita názorů 

 

Dokáže vytvořit soubor webových stránek 

propojených hypertextovými odkazy.. 
Tvorba webových stránek 

 základy tvorby web. stránek v editoru 

(FrontPage) 

 pozadí, písmo, vložení tabulky a její využití 

pro uspořádání textu a obrázků na stránce, 

vložení obrázku, vytvoření hypertextového 

OSV – kreativita  
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Výstupy Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

odkazu 

K zadanému tématu dokáže vyhledat 

informace, zpracovat je a s využitím 

dostupného SW vytvořit písemný výstup 

splňující formální i estetické nároky. 

Práce s informacemi 

- analýza tématu 

- vyhledávání informací v informačních 

zdrojích, informační zdroje (web, e-mail, el. 

konference, knihovny, informační střediska 

…) 

- zpracování informací 

- vytvoření výstupního dokumentu – forma 

krátké poloodborné písemné práce (titulní 

list, citování použitých pramenů) 

Český jazyk – sloh, pravopis  
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Volitelný vzdělávací obor Sportovní hry, učební osnovy – 6. a 7. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

  -  volí odpovídající sportovní oblečení 

  -  správně používá terminologii 

  - zvládá techniku sport. her 

  - zná pravidla jednotlivých her 

  - zvládá organizaci a řízení herních činností 

  - umí použít různé herní systémy, herní kombinace,  

    herní činnosti 

  - dodržuje pravidla fair play 

  - dokáže zorganizovat školní turnaj 

  - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti 

    při sport. činnostech 

  - rozvijí zdravou soutěživost 

  - dbá na čestnost a spravedlnost 

 -    vybíjená 

- přehazovaná 

- fotbal 

- basketbal 

- florbal 

- ringo 

- házená 

- stolní tenis 

- freesbee 

- softbal 

- posilování 

- bruslení 

- plavání 

OSV – rozvoj schopnosti 

sebepoznání, mezilidské vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

 

EV – vztah člověka k prostředí 
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Volitelný vzdělávací obor Sportovní hry, učební osnovy – 8. a 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

   -  volí odpovídající sportovní oblečení 

  -  správně používá terminologii 

  - zvládá techniku sport. her 

  - zná pravidla jednotlivých her 

  - zvládá organizaci a řízení herních činností 

  - umí použít různé herní systémy, herní kombinace,  

    herní činnosti 

  - dodržuje pravidla fair play 

  - dokáže zorganizovat školní turnaj 

  - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti 

    při sport. činnostech 

  - rozvijí zdravou soutěživost 

  - dbá na čestnost a spravedlnost 

 -  umí sladit pohyb s hudebním doprovodem, 

     zachovává rytmus a tempo 

 

-     odbíjená 

- přehazovaná 

- fotbal 

- basketbal 

- florbal 

- ringo 

- házená 

- stolní tenis 

- freesbee 

- softbal 

- posilování 

- bruslení 

- plavání 

- úpoly 

- cvičení s hudbou 

- protahovací cvičení 

OSV – rozvoj schopnosti 

sebepoznání, mezilidské vztahy 

 

VDO – zásady slušnosti, 

odpovědnosti, tolerance, 

angažovaný přístup k druhým 

 

EV – vztah člověka k prostředí 
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Volitelný vzdělávací obor Finanční gramotnost, učební osnovy – 8. a 9. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

  Stát a hospodářství-hospodaření  
žák  

- vysvětlí funkci peněz a jejich krytí  

- orientuje se ve světových měnách, vysvětlí 

pojem kurs  

- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí  

 

příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své 

výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze 

státního rozpočtu získávají občané  

-  rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu 

a služeb, uvede příklady jejich součinnosti  

-  na příkladu chování kupujících a 

prodávajících vyloží podstatu fungování trhu  

 

Člověk jako jedinec – člověk a jeho osobnost  
žák  

- posoudí vliv osobnostních vlastností na dosahování 

individuálních i společných cílů, objasní význam 

vůle při dosahování cílů a překonávání překážek  

- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 

charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 

význam finanční gramotnosti, hospodaření 

domácnosti  
- osobní rozpočet  

- rozpočet domácnosti  

- majetek a závazky domácnosti  

- osobní aktiva a pasiva  

- životní úroveň  

 

ceny – o cenách, trh  
- nabídka  

- poptávka  

- rovnovážná cena  

- rozdílné ceny – průzkum trhu  

- způsoby stanovení ceny  

- rozdílnost cen stejného sortimentu  

- cenové praktiky  

- inflace  

 

peníze, platby, cenné papíry  
- úvod, historie  

- peníze  

- hotovostní a bezhotovostní placení  

OSV (sociální rozvoj, 

osobnostní rozvoj) 

VDO (občan, občanská 

společnost a stát, formy 

participace občanů v politickém 

životě,  principy demokracie 

jako formy vlády a způsobu 

rozhodování) 

EGS (jsme Evropané) 

MKV (kulturní diference, lidské 

vztahy, princip sociálního smíru 

a solidarity) 

-EV ( lidské aktivity a problémy 

životního prostředí,vztah 

člověka k prostředí) 

-MDV tvorba mediálního 

sdělení, práce v realizačním 

týmu 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 

zdravou sebedůvěru  

- zhodnotí své nejdůležitější životní hodnoty, 

seřadí je podle priorit.  

 

- rizika platebních karet  

- měna, cenné papíry  

- rozdílné převody – průzkum trhu  
 

 

finanční trh  
- banky  

- stavební spořitelny, penzijní fondy  

- investiční společnosti  

- burzy  

- pojišťovny  

- leasingové a splátkové společnosti  

- význam úroků  

- - bankovní poplatky  
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Volitelný vzdělávací obor Konverzace v anglickém jazyce – 6. ročník 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Umí podrobně představit sebe i druhé.  

Dokáže vyprávět o sobě, své rodině a kamarádech  

 

 

 

 

 

 

 

Umí vyjmenovat a vyprávět o některých památkách a 

významných místech svého města, hlavního města a 

Londýna  

 

 

 

 

 

JÁ, MOJE RODINA A KAMARÁDI  
- Seznamovací fráze  

- Datum a místo narození  

- Přivlastňovací pád  

- Příbuzenské vztahy  

- Koníčci, záliby  

- Školní povinnosti  

 

 

 

 

 

 

 

MOJE MĚSTO, PRAHA, LONDÝN  
- Pamětihodnosti  

- Předložky místa  

- Dopravní prostředky  

 

 

 

 

 

 

 

ČJ - vyplňování formuláře  

HV, TV - můj oblíbený zpěvák, 

sportovec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z – nejvýznamnější a největší 

města v ČR a ve Velké Británii, 

zajímavosti o nich  

ČJ – pravopis národností  

HV - písně o Londýně a 

českých městech  

 

 

 

 

 

Rozhovory, 

vyplněné 

formuláře 

převést na 

vyprávění  

Internet - 

vyhledávání 

základních 

informací o 

slavných 

osobnostech, 

vyprávění o 

nich 

 

Rozhovory, 

krátká videa 

YOUTUBE, 

fotografie, 

prezentace  
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezioborové vztahy 
Poznámky 

Umí slušně požádat prodavače v obchodě, umí se 

zeptat na velikost, barvu, značku a cenu zboží  

 

NAKUPOVÁNÍ  
- Oblečení  

- Zdvořilostní fráze  

- Kolik stojí...  

- Množství  

-  

M - jednotky míry a váhy  

ČJ – pomnožná podstat. jm.  

OV – zdvořilost, ohleduplnost  

 

Práce s 

internetem, 

kurz anglické 

libry, přepočet 

na české 

koruny a eura  

britské  
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7. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

7.1. Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.,  

o základním vzdělávání a na základě vzhlášky č. 454/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2012 

Sb.,kterými se tato vyhláška mění. 

  
Obecné zásady: 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé obory školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, 

odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení 

školského poradenského zařízení. 

-         při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi 

-         při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák 

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici 

-         podklady pro klasifikaci učitel získává: 

-soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na        

 vyučování 

                             -zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými,   

                               didaktickými testy 

-         písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou 

žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem 

(nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

-         na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 

dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

-         v oboru, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

 

7.2. Hodnocení a klasifikace 
 

a) v oborech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 

vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do 

diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 

rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho 

působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 

členů. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, 

definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 

chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je 

zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí 
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studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické 

principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je 

většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

  

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery 

v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do 

diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické 

principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

  

Stupeň 4 (dostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, 

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí 

učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje 

jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a 

hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. 

Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do 

diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 

principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 

přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

 

 

b) ve vzdělávacích oborech s převahou výchovného zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje a 

vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 

tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

  

Stupeň 3 (dobrý) 
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Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá 

bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 

Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 

s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malý zájem a snahu. 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 

nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný 

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci. 

 

 

7.3. Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami 
 

a) v oborech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

-         ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

-         myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

-         je schopen samostatně studovat vhodné texty 

-         pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

-         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

-         vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

-         umí a používá kompenzační pomůcky 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         po zadání práce pracuje samostatně 
  
Stupeň 2 (chvalitebný) 

-         v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

-          myslí logicky správně 

-         je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

-         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

-         je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

-         vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

-         umí a dovede použít kompenzační pomůcky 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 
  
 Stupeň 3 (dobrý) 

-         má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

definic a poznatků 

-         myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v  logice se vyskytují chyby 

-         je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

-         pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

-         je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

-         vyjadřuje se obtížně a nepřesně 
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-         dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

-         pracuje spolehlivě s upraveným textem  

-         nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 
  
Stupeň 4 (dostatečný) 

-         má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

definic a poznatků 

-         v myšlení se vyskytují závažné chyby 

-         je nesamostatný v práci s vhodnými texty  

-         práce v týmu se pouze  účastní, jeho působení je občas přínosné 

-         málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů  

-         jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

-         kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

-         má velké obtíže při  práci s upraveným textem  

-         závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 
  
Stupeň 5 (nedostatečný) 

-         požadované poznatky si neosvojil 

-         samostatnost v myšlení neprojevuje 

-         je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

-         žák nepracuje pro tým 

-         správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

-         jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti 

-         kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele  

-         s upraveným textem nedovede pracovat 

-         chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  

 

 

b) ve vzdělávacích s převahou výchovného zaměření 
 

Stupeň 1 (výborný) 

-         v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

-         pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně 

je rozvíjí 

-         jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

-         osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 
  
Stupeň 2 (chvalitebný) 

-         v činnostech aktivní, převážně samostatný 

-         úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

-         projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

-         osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, 

estetiku, tělesnou zdatnost 
  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

-         v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

-         nevyužívá dostatečně své schopnosti  v individuálním a kolektivním projevu 

-         jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

-         jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele 

-         nemá aktivní zájem  o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 
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Stupeň 4 (dostatečný) 

-         v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

-         rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

-         úkoly řeší s častými chybami 

-         dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

-         projevuje velmi malý zájem a snahu   
  
Stupeň 5 (nedostatečný) 

-         v činnostech je skoro vždy pasivní 

-         rozvoj schopností je neuspokojivý 

-         jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

-         minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 

-         neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje   

 

 

7.4. Hodnocení žáků na vysvědčení 
 

1/Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 – neuspokojivé 

 

2/Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných oborech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých oborů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka, obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na 

konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze 

použít i pro hodnocení chování žáka. 

 

3/Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

oborech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e) 5 – nedostatečný 

 

4/Při hodnocení podle odstavce 3/ jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých oborů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ke vzdělávání i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

5/Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých oborech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
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6/Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku se 

úroveň znalostí českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle, která ovlivňuje jeho 

výkon. 

 

7/Jestliže je žák z výuky některého oboru v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se 

na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn/na“. 

 

8/Nelze-li žáka z některého nebo ze všech oborů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit 

ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen/na“ 

 

9/Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl/a s vyznamenáním 

b) prospěl/a 

c) neprospěl/a 

d) nehodnocen/a 

 

Ad a) prospěl/a s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných oborů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 – chvalitebný, 

průměr stupňů prospěchu ze všech povinných  oborů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola 

podle pravidel hodnocení žáků, které je součástí školního řádu. 

Ad b) prospěl/a, není-li v žádném z povinných oborů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

Ad c) neprospěl/a, je-li v některém z povinných oborů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. 

Ad d) nehodnocen/a, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných oborů stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

 

 

 

 

7.5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 

     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. 

     Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

     Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

     Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

     Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu a dbá o jejich úplnost. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému oboru. Při dlouhodobějším pobytu 

žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) 

vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn 

žák se znovu nepřezkušuje. 
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     Při určování stupně prospěchu v jednotlivých oborech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

     Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě. 

     Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých oborů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o 

to zákonní zástupci žáka požádají. 

     V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující oboru 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

     Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání 

podkladů. 

 

 

7.6. Výchovná opatření 
 

Výchovná opatření: 

1/ Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za úspěšnou práci. 

 

2/ Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání  s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

3/ Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 

c) důtku ředitele školy 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 

školního řádu. 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, 

v němž bylo uděleno. 

 

 

 

 

7.7. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 
 

     Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 

výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na 
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konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

7.8. Hodnocení žáků individuálně vzdělávaných ( §41, 561/2004 Sb.) 

 Žáci vzdělávaní v individuálním vzděláváním podle § 41 561/2004 Sb. jsou hodnoceni 

na základě přineseného portfolia, které obsahuje práce z jednotlivých předmětů – 

učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, sešity, PC prezentace, krátká videa, 

fotografie, návštěvy muzeí, výukové programy pro školní skupiny a jiné materiály 

vztahující se k probírané látce. 

 Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného 

učiva.Vlastní hodnocení je provedeno formou pohovoru nad přinesenými materiály v 

portfoliu a sebehodnocením. Hodnocení nemá režim běžného komisionálního 

přezkoušení. Je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, vzdělavatele a školy. 

 Hodnocení se účastní učitelé školy, které určí ředitel školy, vzdělavatel a žák. 

Výstupem je vysvědčení formou známek nebo slovní hodnocení, které se řídí bodem 

7. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 

 Pro hodnocení individuálně vzdělávaného žáka jsou závazné výstupy v 5. a 9. ročníku. 

 Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 

 Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů 

od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka. Pokud ředitel 

školy žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. 

 Portfolio – nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích , postupu 

učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním konkrétního žáka. 

 Portfoliové hodnocení – zjišťování charakteristik, výsledků a postupu učení 

konkrétního žáka v dlouhodobém časovém období a ve snaze o maximální 

komplexnost. 

 

7.9. Sebehodnocení 
 

     Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy 

jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 

příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou 

průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh 

výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 

prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka 

motivační do dalšího období. 

 

 

7.10. Slovní hodnocení 
 

     Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných oborech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, 

které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých oborů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
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7.11. Komisionální přezkoušení 
 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného oboru ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad 

 Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

-         předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného oboru je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

  

-         zkoušející učitel, jímž je vyučující daného oboru ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného oboru, 

-         přísedící, kterým je jiný vyučující daného oboru nebo oboru stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

-     Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy 

sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. 

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové 

vysvědčení. 

-     O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy 

-     Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho oboru. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

-     Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

-     Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 

7.12. Opravná zkouška 
 

-    Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 

oboru ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

  

-         Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován 

stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou oborech 

  

-         Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. 

srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce 

dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák 

navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 

  

-         Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

  

-         O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. 

Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a 

do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného oboru stupněm prospěchu 

nedostatečný. 
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7.13. Přezkoušení 
 

     Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých oborech na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, 

požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného oboru ředitel 

školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního 

inspektora. V takovém případě jmenuje komisi školní inspektor. Přezkoušení provede komise 

do deseti dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je nepřípustné. 

 

7.14. Dodatečná zkouška 
 

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

-         který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do 

konce klasifikačního období za druhé pololetí. 

-         který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 

31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. 

října, opakuje ročník (žák může postoupit, jestliže již jednou opakoval ročník na daném 

stupni školy – viz § 52 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.). 

-         který podle posouzení vyučujícího nemá v daném oboru dostatečný počet známek ve 

srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje 

pedagogická rada na návrh vyučujícího daného oboru. 

 

7.15. Postup do dalšího ročníku 
 

     Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných oborů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou oborů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a oborů, z nichž byl uvolněn. Do 

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


