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1. Charakteristika školy 
 
Úplnost a velikost školy: 
Základní škola a mateřská škola Oloví je středně velká škola s odloučeným pracovištěm MŠ umístěná ve výhodné 
poloze na kraji parku a u místa kulturního dění v našem městě. 
 

Vybavení školy: 
  
Základní škola je středně velká, úplná základní škola s devíti ročníky po jedné třídě v každém ročníku. Celková kapacita 
školy je 205 žáků. K budově základní školy patří pozemek určený částečně k výuce tělesné výchovy a pro výuku 
pracovních činností (zahrádka se skleníkem). Každá třída má svou kmenovou učebnu. Dále škola disponuje prostory pro 
poskytování školních poradenských služeb, odbornými učebnami – učebna výtvarné výchovy, interaktivní učebna, 
počítačová učebna, chemická laboratoř, učebna fyziky, kulturní sál, školní kuchyňka, dílny a tělocvična. Pro některé 
sportovní disciplíny je tělocvična nevyhovující a škola musí využívat fotbalové hřiště vzdálené cca 500m. Zázemí pro 
osobní hygienu tvoří oddělená WC a dvě sprchy. Škola je vybavena audiovizuální technikou (interaktivní tabule, 
vizualizér, digitální fotoaparáty, kamery, notebooky, TV, DVD apod.) Školní družina je umístěna na 2. stupni a má 
k dispozici pro svoji činnost také další prostory ZŠ (tělocvičnu, učebnu PC, interaktivní učebnu, výtvarnou učebnu). 
Školní jídelna zajišťuje stravování žáků naší školy, dětí z mateřské školy a našich zaměstnanců. Obědy do mateřské 
školy dovážíme služebním vozidlem.  
 

Charakteristika pedagogického sboru: 
 
Pedagogický sbor tvoří 13 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové schopní týmové práce, vzájemné 
vstřícné komunikace a spolupráce. Někteří pedagogové si doplňují požadovanou kvalifikaci studiem na VŠ. Ostatní 
pedagogové se vzdělávají na kurzech v rámci celoživotního vzdělávání. Na škole působí tři asistenti pedagoga a 
speciální pedagog. Údaje jsou průběžně aktualizovány na internetových stránkách školy a ve výročních zprávách. 
 

Charakteristika žáků: 
 

Převážná většina žáků jsou děti z města Oloví. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se spec. vzděl. potřebami. 
 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: 
 
     Žáci se během školního roku zapojují do jednotlivých společných projektů se zahraničními školami a zdokonalují se 
ve výuce anglického jazyka. 
Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech –  Den evropských jazyků, projekt ke Dni stromů, Školní 
akademie (1x za dva roky), školní jarmarky, projekt ke Dni Země. Vyučující a žáci školy pořádají během celého školního 
roku velké množství akcí a krátkodobých projektů. Škola se aktivně zapojuje do projektů OP-VVV a průběžně 
modernizuje zázemí i vybavení. 
 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 
 
Spolupráce s rodiči žáků se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době 
třídních schůzek, které se konají 4x do roka. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských 
knížek, www stránek školy nebo informačních letáků. Možnost vzájemných informací po internetu postupně rozšiřujeme. 
Spolupracujeme se školskou radou. Předsedkyně školské rady zve k jednáním ředitelku školy a obě strany spolu 
komunikují, aby se činnost školy zefektivnila.  
Spolupracujeme se ŠPZ v Sokolově (PPP, SPC) při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 
Dále spolupracujeme se zřizovatelem, s DDM v Kraslicích, OSPOD v Kraslicích, PČR v Kraslicích v rámci preventivních 
opatření. 

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 

Zaměření školy 
 
Pojetí školního vzdělávacího programu 
 
 Školní vzdělávací program ,,Vše pod jednou střechou“ vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své 
vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. 
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Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní 
profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost, a současně 
zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. 
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. 
Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti.  

Co chceme a kam směřujeme 
1)VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT LIDSKÉ OSOBNOSTI 
Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto 
prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, 
učitelé i rodiče se dokáží vzájemně informovat, podpořit ve svém snažení. Dnes je samozřejmostí, že k dětem jsou 
všichni ve škole vstřícní, děti školu využívají a neničí. Žáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a 
dalších akcí školy  ( Dětský den, sportovní soutěže, Mikulášský den, třídní Vánoce, Poslední zvonění pro žáky 9. tříd, 
Coca-cola cup, Den stromů, Drakiáda, ….). Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami (bohatá nabídka 
zájmových kroužků). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu 
uvnitř školy.  
 

2) ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE 
Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, 
ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, 
vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v 
etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, 
kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním 
školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je 
rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu 
„Vše pod jednou střechou“. Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Do této doby byly u žáků rozvíjeny schopnosti a 
dovednosti nejen v samotných předmětech, ale například i v rámci volitelných předmětů. Provázanost mezipředmětových 
vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou 
postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Zdravé učení je zaměřeno na individualizaci výchovně 
vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte. 

 

3) VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ  
Každý živý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a 
osobnost žáka na sebe působí (vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto naplňování klíčových 
kompetencí je  součástí školního dění, kterého se žák účastní. Odbornost oborů a průřezová témata školního 
vzdělávacího programu harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám umožňují lépe jí porozumět. 
 

4) INTEGROVAT - POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP a rodiči. Od první 
třídy dochází k součinnosti třídních učitelů a PPP s žáky a jejich rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte, učíme se 
všichni respektování individuálních potřeb dětí, vzájemné toleranci a schopnosti spolupracovat. S integrací souvisí 
boření bariér  a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují 
jeho individuální znevýhodnění. 

 

5) VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S  INFORMACEMI 
Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního 
prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační 
dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat při vyučování učebnu výpočetní techniky 
k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Chceme, aby žáky ve škole 
obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a prožili.  
 

 

 
6) ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY 

 Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání, příprava na fotbalové a jiné sportovní  turnaje a 
kroužky se sportovním zaměřením, což má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření 
dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a 
zdraví. 

 
7) UČIT CIZÍ JAZYK -  JSME SOUČÁSTÍ EVROPY  

Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. V sedmé třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk.   
Učitelé cizích jazyků se mají možnost setkávat na odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si 
vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro jazykové vyučování. 
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8) ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI 
LIDMI 
Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých.. Partnerem školy je 
Školská rada, která je ředitelce školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. 
Jelikož školu navštěvují žáci z různých sociálních prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu. Žáci jsou ve 
spolupráci s učiteli též schopni nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy. Program školy doplňujeme 
návštěvami divadelních představení, koncertů, výstav a různými besedami.  
 

9) MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM – POROZUMĚT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NÁS ČÍHÁ 

Velká péče je věnována preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program  a 
systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i 
široká nabídka programů pro volný čas.  
 
Prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body: 

 
a) Včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu 

 
b) Zaměřit se na problémové a sociálně hendikepované děti 

 
c) Během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků 

 
d) Sledovat program i mimoškolních aktivit dětí ve volném čase 

 
e) Spolupracovat s rodiči 

 
f) Prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů 

 
g) Spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), 

              u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky 1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, 
dopravní výchovy  

 
h) Na 1. stupni spolupracuje školní metodik prevence nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkou školní 

družiny 
 

i) Na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti 
třídních učitelů 

 
j) Zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků a nástěnky s informacemi 

souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů 
 

10) KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ 
Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností - zejména rodičovskou. Rodiče si zvykli na 
pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce, a na školní časopis. Zapojujeme se do meziškolních soutěží a 
sportovních zápasů. Podobné akce, které děti vnitřně obohacují, budeme organizovat i nadále. 
 

11) VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU ŽÁKŮ  
,,Vše pod jednou střechou“ v Oloví má ve své nabídce několik druhů kroužků, které jsou vedeny pedagogickými 
pracovníky školy. Zajišťujeme tak vyplnění volného času pro děti, které nemají odpoledne co dělat. Děti přicházející do 
kroužků si mohou nejenom zahrát, zacvičit, zatancovat, ale mají možnost nápravy výukových obtíží zábavnou formou. 
Rozvíjejí svou motoriku, kreativitu a estetické cítění. Škola zajišťuje provoz ŠD v ranních i odpoledních hodinách 
s bohatou nabídkou činností.  

 

12) VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – POROZUMĚT POTŘEBĚ 
CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT  
Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Učitelé se účastní  seminářů 
ve svém oboru a doplňují si své vzdělání. Spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP, při 
samostudiu pedagogů je využívána učitelská knihovna. 

3. Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu 
 
Motivovat děti pro jejich celoživotní učení.  
 
Podpora dětí k učení se: 
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vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení,  
vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu 
učení a v praktickém životě, 
využívat informační a komunikační prostředky a technologie. 

 
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit 
problémy.  
 
Podpora dětí k učení se: 
samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro 
využití v budoucnosti, 
uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní                      a 
společenské jevy, 
volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při 
řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. 

 
Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
 
Podpora dětí k učení se: 
formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném     i ústním 
projevu, 
naslouchat jiným a porozumět jim,  

obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. 

 
Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 
druhých. 
 
Podpora dětí k učení se: 
spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na utváření příjemné atmosféry   
aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat různá hlediska, zkušenosti   a názor 
jiných.  

 
Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a 
zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. 
 
Podpora dětí k učení se: 
mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnosti vcítit se do situací ostatních 
a ochotně respektovat jejich přesvědčení nebo názory, 
řešit praktické problémy nebo situace, znát svá práva i povinnosti 
schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných, mimo jiné i z hlediska ochrany zdraví, životního prostředí i 
ochrany kulturních a společenských hodnot. 

 
Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 
 
Podpora dětí k učení se: 
schopnosti  ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot,  
vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory.  

 
 
Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně 
odpovědný. 
 
Podpora dětí k učení se: 
schopnosti ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních, 
používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, 
       rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných,  
dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. 
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Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 
 
Podpora dětí k učení se: 
vnímat kulturní i historické dědictví a být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných.  

 
Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 
 
Podpora dětí k učení se: 
využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 
       přípravy na budoucnost.  
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4. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

 

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.. 
Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost.  
Žákům umožňujeme účast na různých soutěžích.  
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 
 
Výuku  vedeme 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.  
Žákům umožňujeme práci s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních  a počítačových, 
včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat.  
Žáky vedeme úměrně věku k používání internetu.  
Při výuce používáme k logickému řešení problémů miniprojekty.  
Podle svých schopností a dovedností umožňujeme žákům zapojení do soutěží.  
Se staršími  žáky připravujeme různé aktivity pro mladší spolužáky (divadlo, soutěže,... ). Děti vedeme  k aktivnímu 
podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.  

  

  

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.  

  

  

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, na výletech apod.).  
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.  
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KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné 
osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti  
 
Ve třídních kolektivech se žáky společně stanovujeme pravidla chování.  
Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. 
Klademe důraz na environmentální výchovu, ekologicky myslící jedinec.  

Žáky vedeme k třídění odpadů. 

  

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 předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. 
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5.  Podpora vzdělávání a zabezpečení výuky 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 (§ 16 odst. 1 
školského zákona). Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 
školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 
Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. 
 Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními máme na zřeteli fakt, že se žáci ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a 
maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
Pedagogové tomu přizpůsobují své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Škola se řídí 
pravidly pro použití podpůrných opatření, které stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 
 

I. stupeň podpůrných opatření 
 
Podpůrná opatření I. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, a to formou mírných úprav 
v režimu školní výuky a domácí přípravy. Na úpravách vzdělávání se podílí především učitelé ve spolupráci s pracovníky 
poskytujícími poradenské služby ve škole (výchovný poradce, metodik prevence), ve spolupráci se zákonnými zástupci 
žáka. 
První stupeň podpory je plně v kompetenci školy, s použitím postupů vycházejících zejména z pedagogické diagnostiky 
a z obecných didaktických zásad. Pedagogičtí pracovníci na základě vlastní pedagogické diagnostiky identifikují žáky, 
kterým je potřeba poskytnout prvotní zvýšenou podporu. Jedná se zejména o úpravy v organizaci práce se žákem, 
v metodách výuky, ve způsobech hodnocení žáka a v případném poskytnutí pomůcek pro vzdělávání žáka, které 
nevyžadují další finanční prostředky. Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola 
Plán pedagogické podpory žáka. 
 

Plán pedagogické podpory (PLPP) 
 
Plán pedagogické podpory je dokumentem, který je součástí příloh k vyhlášce č.27/2016 Sb. PLPP sestavuje třídní učitel 
ve spolupráci s učiteli konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci školního speciálního pedagoga. PLPP má formálně 
jednotnou podobu, která vychází z přílohy č. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných v platném znění. Bude zpracován písemně. Podnět ke zpracování PLPP dává škola 
zákonnému zástupci. Zákonný zástupce dává škole souhlas se zpracováním PLPP a provedením pedagogického 
pozorování.  Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s pedagogy s cílem 
stanovení např. metod práce, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností, s rodiči, s žákem a s vedením školy.  
Plán obsahuje údaje o žákovi, důvod proč je vytvářen, co je plánováno s žákem dělat, stručný popis jeho obtíží, 
stanovení cílů PLPP, dále obsahuje metody výuky, organizaci výuky, hodnocení žáka, pomůcky. Obsahuje také 
podpůrná opatření, která se nevztahují bezprostředně k výuce, ale například k situaci v rodině, k aktuálnímu stavu žáka. 
S plánem je prokazatelně seznámen žák, zákonný zástupce, třídní učitel, vyučující. 
Plán je následně vyhodnocován. K vyhodnocení zvolených podpůrných opatření jejich efektivity a účelnosti dochází 
maximálně po třech měsících poskytování dané podpory. V případě, že žákovy obtíže jsou natolik závažné, že je PLPP 
vyhodnocen jako neúčinný, aktivuje výchovný poradce spolu se zákonnými zástupci žáka další odbornou diagnostiku a 
následnou péči v ŠPZ. 
 
Možnosti podpůrných opatření I. stupně: 

 
Metody výuky 

Vycházejí z obecných didaktických zásad, reflektují možnosti a potřeby žáka, rozvíjejí a podporují preferované učební 
styly žáka a jeho specifika. Rozvíjí vnímání, zapamatování a reprodukci poznatků, řešení typových úloh a problémů, 
vedou k osvojení vědomostí a dovedností pomocí opakování a procvičování. Aktivizují a motivují žáka, upevňují pracovní 
návyky. 

- aktivizace žáka při odklonech pozornosti 
- opětovné vysvětlení, doplňující výklad nebo procvičování, opakované vracení se ke klíčovým pojmům a 

              dovednostem 
- systematické vedení zápisů, podtrhávání, strukturování zápisu 
- poskytování vizuální opory (přehledy učiva, tištěné zadání po celou dobu zpracov. úkolu, ponechat názor, …) 
- zkracování zápisů a náhrada tištěným textem 
- časté opakování po kratších úsecích, častější zpětná vazba 
- řešení typových úloh a problémů, nácvik algoritmů řešených skupin případů 
- upevňování žádoucích učebních návyků, přípravy pomůcek 
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- individualizace výuky (zohledňování osobnostních zvláštností, pracovních specifik, stylů učení), 
- princip multisenzoriálního přístupu 
- nastavení dílčích cílů tak, aby žák mohl prožívat úspěch 
- rozkrokování složených úkolů a průběžná kontrola/dopomoc při jejich plnění 

 
 

- respektování pracovního tempa žáka, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů 
- zadávání domácích úkolů zohledňuje možnosti žáka a podmínky, které má k jejich plnění (vč. způsobu  

              zadávání domácích úloh – kontrola deníčku, zápis DÚ pedagogem, asistentem…) 
 
Organizace výuky 

Ve vyučovací hodině je věnována větší pozornost metodám výuky, struktuře vyučovací hodiny, přiměřenosti vyučování, 
logické organizaci a srozumitelnosti předkládaného učiva, motivaci k učení a opakování základních principů učiva. 
Organizace výuky směřuje k aktivizaci koncentrace pozornosti žáka, zlepšení jeho motivace a schopnosti učit se, k 
zapamatování a vybavení si učiva. Současně je zohledňován sociální statut a vztahová síť žáka, prostředí, ze kterého 
žák přichází do školního prostředí. 
- nastavení pravidel průběhu a struktury vyučovací hodiny (střídaní forem a činnostíběhem výuky) 
- změna zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky s ohledem na SVP žáků 
- diferenciace výuky, skupinová a kooperativní výuka 
- zohlednění postavení žáka ve třídě, skupině 
- nabídka volnočasových aktivit ve škole, podpora rozvoje zájmů žáka 
- organizační podpora mimoškolního vzdělávání 
 
Pro podporu žákovy práce využíváme: 

upevňování a modifikaci pravidel a struktury vyučovací hodiny (střídání forem a činností během výuky) 

změnu zasedacího pořádku či uspořádání třídy v rámci vyučovací jednotky a charakteru výuky 

diferenciaci výuky, skupinovou a kooperativní výuku 

zohlednění postavení žáka ve skupině (třídě) 

II. - V. stupeň podpůrných opatření 
 
O podpůrných opatřeních II .- V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení (ŠPZ), vychází se ze závěrů 
lékařů a klinických odborníků, posuzují se požadavky na úpravy v průběhu vzdělávání žáků. 
Podpůrná opatření jsou ve škole poskytována bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ poté, co zákonný zástupce 
žáka udělil písemný informovaný souhlas s jejich poskytováním. 
 
Podpůrná opatření 2. stupně 

 
Charakteristika žáka 

 
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 metodikách 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. 
 
1. Metody výuky 
 

- reflektují možnosti a potřeby žáka ve vztahu k věku, respektují míru nadání a jeho specifika, podporují výchovu 
              žáka 

- rozvíjejí myšlení, paměť, pozornost, vnímání, motoriku, stimulují vývoj, využívají řešení typových úloh, vedou k 
              osvojení vědomostí, dovedností a postojů 

- pomáhají překonávat nepřipravenost na školu, a z toho plynoucí selhávání školních dovednostní 
- zahrnují intervence na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností a kompetencí žáka, podporují 

              připravenost na praktické činnosti 
- umožňují obohacení dílčích výstupů ŠVP nad rámec učiva vyučovacích předmětů 
- využívají individuální a skupinovou projektovou práci na podporu rozvoje vědomostí a dovedností, včetně 

              praktických dovedností nadaných žáků 
 
2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání 

- je nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke  svým vzdělávacím 
              potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem 

- obsah vzdělávání se upravuje v závislosti na doporučení ŠPZ 
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3. Organizace výuky ve škole 
 
- využívání speciálních učebních pomůcek a postupů, které jsou definovány v IVP 
 
- podpora sociokulturní adaptace žáků z odlišných životních a kulturních podmínek 
 
4. Individuální vzdělávací plán 
 

- navrhuje ŠPZ, zpracovává škola 
 
5. Hodnocení 
 

- vychází ze zjištěných specifik a respektuje je 
- nastavují se taková kritéria, která umožní žákovi dosahovat osobního pokroku 
- užívá se různých forem hodnocení 
- u hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti vyžadované po žákovi, jsou jasně a 

              srozumitelně formulována hodnotící kritéria 
- hodnocení u žáků s potřebou PO zohledňuje jak omezení žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání 

 
6. Intervence 
 
- speciálně pedagogická intervence - 1x týdně individuální nebo skupinová práce s žákem (1 - 6 žáků) 
                                                                      - intervence k podpoře přípravy žáků na školu a k rozvoji učebního stylu 
                                                                        žáků 
 

7. Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání 
 
 

8. Prodlužování délky vzdělávání 
 
 

9. Pomůcky 
 

- kompenzační a speciální pomůcky pro vzdělávání žáků s SPU 
 
 
Podpůrná opatření 3. stupně 

 
 
Je podmíněno stanovením PO ŠPZ na základě diagnostiky vzdělávacích potřeb, případně vychází z vyhodnocení 
účinnosti nižších stupňů podpůrných opatření poskytovaných žákovi. Charakter SVP žáka vyžaduje znatelné úpravy v 
metodách práce, organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě ŠVP, v hodnocení žáka. 
 
Charakter vzdělávacích potřeb žáka je nejčastěji ovlivněn závažnými SPU, odlišným kulturním prostředím a jinými 
životními podmínkami, poruchami chování, těžkou poruchou řeči, řečovými vadami těžšího stupně, PAS, LMP, zrakovým 
a sluchovým postižením (slabozrakost, nedoslýchavost), tělesným postižením, neznalostí vyučovacího jazyka, případně 
mimořádným intelektovým nadáním. 
 

1. Metody výuky – jako u PO1 a PO2 
 

2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání 
 

- je nutná úprava obsahu vzdělávání žáka v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým vzdělávacím 
              potřebám nemůže zvládnout nebo je zvládá alternativním způsobem 

- obsah vzdělávání se upravuje v závislosti na doporučení ŠPZ 
- obsah učiva může být v odůvodněných případech modifikován 
- výstupy a výsledky vzdělávání se mohou upravovat pouze pro žáky s LMP podle  RVP ZV (minimální úroveň 

              výstupů) 
- uplatňuje se IVP 

 
3. Organizace výuky – jako u PO1 a PO2 
 

-         organizace vzdělávání respektuje SVP žáka 

-         úprava pracovního prostředí a pracovního místa, dodržování hygieny vzdělávacího procesu 
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4. Individuální vzdělávací plán – jako u PO2 
 
5. Personální podpora 
-             využívání asistenta pedagoga ve třídě 
- školní speciální pedagog 
 
 
 
6. Hodnocení – jako v PO1 a PO2 
 
7. Intervence 
 
-             individuální a skupinová speciálně pedagogická intervence  
 
8.           Prodloužení délky vzdělávání - Pokud to speciální vzdělávací potřeby vyžadují (zejména u žáků z odlišného kulturního  
              prostředí nebo žijících v odlišných životních podmínkách), je možné v případě potřeby prodloužit délku základního 
              vzdělávání o 1 rok  
 
 
9. Pomůcky – jako u PO2 
 
 
Podpůrná opatření 4. stupeň  

 
Je podmíněno doporučením ŠPZ na základě diagnostiky SVP. Vždy se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. 
Žák vzdělávaný ve třídě, která není zřízena podle §16 odst. 9 zákona, je vzděláván s podporou IVP. Do IVP jsou 
zařazeny předměty speciálně pedagogické péče, zaměřené na konkrétní potřeby žáka ve vztahu k typu jeho obtíží, k 
druhu postižení a k jeho projevům. 
 
PO jsou určena zejména pro žáky se závažnými poruchami chování, se středně těžkým a těžkým MP, s těžkým 
zrakovým nebo sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, s PAS, se závažným tělesným postižením. Dále pro 
mimořádně nadané žáky, kteří vyžadují výraznou individualizaci vzdělávání nad rámec příslušného stupně vzdělávání, 
dosahují mimořádných výsledků a vyžadují i úpravy ve vzdělávání. 
 
1. metody výuky 
 
- uplatňujeme v rozsahu PO1 – 3 
 
2. Úprava obsahu a výstupů vzdělávání 
 
- úprava v souladu s možnostmi žáků, které vyplývají z jejich SVP 
- snaha maximalizovat využití  potenciálu  žáka  při  zachování  pozitivní  motivace  ke vzdělávání s cílem 
              přípravy na život 
- probíhá podle upraveného vzdělávacího programu 
 
3. Organizace výuky 
 
- využití personální podpory pro práci se žákem 
- přizpůsobit práci také doporučeným režimovým opatřením ve vztahu ke stravování, podávání léků, nárokům na 
              dodržování hygieny, střídání činností a odpočinku… 
- respektovat nároky na prostorové uspořádání třídy a pracovního místa žáka 
- možnost zkracovat vyučovací jednotku a část výuky realizovat individuálně 
- lze stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny 
- v odůvodněných případech lze výuku dělit nebo spojovat 
- možnost působení osoby poskytující žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiných právních 
              předpisů 
 
4. Individuální vzdělávací plán  
 
 
5. Personální podpora 
 

- asistent pedagoga ve třídě 
- školní speciální pedagog 

 
6. Hodnocení – jako u nižších stupňů PO 
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7. Intervence 
 

- speciálně pedagogická intervence 
 
 
Podpůrná opatření 5. stupeně 

Jsou určena výhradně žákům s nejtěžšími stupni zdravotních postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami, 
vyžadujících vysokou úroveň podpory, zohledněný v úpravách organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání. 
 
 

Individuální vzdělávací plán (IVP) 
 
    Individuální vzdělávací plán (IVP) je zpracováván školou pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na 
základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a písemné žádosti zákonného zástupce žáka. IVP vychází 
ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření 
poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Za zpracování IVP odpovídá výchovný poradce a ředitel školy. Výchovný 
poradce stanoví termín přípravy IVP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem 
samotným. Na zpracování IVP se podílí vyučující učitelé jednotlivých předmětů, třídní učitel, výchovný poradce a ředitel 
školy. S IVP výchovný poradce prokazatelně seznámí žáka, zákonného zástupce a jednotlivé vyučující. Výchovný 
poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce 
žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy, který je zaznamená 
do školní matriky.“ 
 IVP může být v průběhu školního roku podle potřeby doplňován a upravován a je ve spolupráci se ŠPZ, žákem a 
zákonným zástupcem žáka průběžně vyhodnocován.  
 
   Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) v rámci 
podpůrných opatření od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) upravit očekávané 
výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a 
skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. Pro tvorbu IVP je 
využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň, která je 
stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována 
pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je 
stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku  upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude 
využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 
Upravené očekávané výstupy pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními vzdělávané podle RVP ZV musí být na vyšší 
úrovni, než jsou očekávané výstupy stanovené v RVP ZŠS. 
   K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP může docházet v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých 
vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru 
lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s 
přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v 
souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace 
vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. 
V nejlepším zájmu žáka lze na doporučení ŠPZ s cílem dosažení osobního maxima žáka využít tohoto opatření, které 
spočívá v náhradě vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru jiným vzdělávacím obsahem (např. tematický 
okruh vzdělávacího oboru Cizí jazyk čtení s porozuměním nebo psaní nahradit u konkrétního žáka například ve 3. 
ročníku poslechem s porozuměním a mluvením) nebo nahradit obsah některého vzdělávacího oboru obsahem jiného 
vzdělávacího oboru (např. vzdělávací obsah vzdělávacího obru Cizí jazyk ve třetím ročníku nahradit vzdělávacím 
obsahem  vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk na 2. stupni nahradit 
vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Cizí jazyk). 
   Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s 
principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a 
pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin předmětů speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni 
podpory stanoven v Příloze č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je 
poskytována z disponibilní časové dotace. 
 
   Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení 
školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 
 
a) v oblasti metod výuky: 
- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 
- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 
- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 
b) v oblasti organizace výuky: 
- střídání forem a činností během výuky 
- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10846
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- postupný přechod k systému kooperativní výuky 
- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 
c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

6. Podpora vzdělávání a zabezpečení výuky žáků nadaných a 
mimořádně nadaných  
 

   Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v 
jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých 
nebo sociálních dovednostech. 
   Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností 
dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 
   Ve škole jsou vytvářeny 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. 
 

I. stupeň podpůrných opatření v oblasti nadání - PLPP 
 
   I. stupeň podpůrných opatření v oblasti nadání zajišťuje podporu buď pro žáky, kteří jsou potencionálně mimořádně 
nadaní a čekají na potvrzení ŠPZ nebo se u nich mimořádné nadání nepotvrdí, ale přesto vykazují oproti svým 
vrstevníkům zvýšené nadání v určitých oblastech. 
   První stupeň podpory žáka se znaky nadání je plně v kompetenci školy, s použitím postupů vycházejících zejména z 
pedagogické diagnostiky a z obecných didaktických zásad. Pedagogičtí pracovníci na základě vlastní pedagogické 
diagnostiky identifikují žáka, jehož vývoj je v některých znalostech a dovednostech akcelerovaný.  
   Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola Plán pedagogické podpory 
nadaného žáka.  Podpůrná opatření obsažená v plánu pedagogické podpory mají za cíl podpořit žákův vzdělávací 

proces. 
   PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má 
písemnou podobu. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, 
vedením školy i žákem samotným.  
   Plán obsahuje údaje o žákovi, důvod proč je vytvářen, co je plánováno u žáka rozvíjet, stanovení cílů PLPP, dále 
obsahuje metody výuky, organizaci výuky, hodnocení žáka, pomůcky. S plánem je prokazatelně seznámen žák, zákonný 
zástupce, třídní učitel, vyučující. 
   Plán je následně vyhodnocován. K vyhodnocení zvolených podpůrných opatření jejich efektivity a účelnosti dochází 
maximálně po třech měsících poskytování dané podpory.  
 
Možnosti podpůrných opatření I. stupně: 

 využívání alternativních metod a forem práce 

 umožnění samostatné práce v hodinách a alternativních domácích úkolů 

 omezení opakování již zvládnutého učiva 

 vkládání doplňujícího a rozšiřujícího učiva do výuky 

 nabízení zájmových kroužků a podpora rozvoje spontánních zájmů žáka 

 podpora účasti v soutěžích a olympiádách 

 využívání alternativních učebnic a pracovních materiálů 

 využívání didaktických her a speciálních výukových počítačových programů 

 využívání souprav pro přírodovědné pokusy a pozorování 

 využívání encyklopedií a odborné literatury 
 

Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka 
 
   Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 
předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením.    
IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči 
mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 
sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je 
termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může 
být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP 
prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu 
zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele 
školy, který je zaznamená do školní matriky. 
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Přeřazení do vyššího ročníku 
 
Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na 
základě zkoušek vykonaných před komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji předseda, zkoušející 
učitel, který je vyučující předmětu dané vzdělávací oblasti a přísedící učitel. Žák může v jednom dni skládat jen jednu 
zkoušku. O zkoušce se pořizuje protokol, který je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 
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7. Průřezová témata 
Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 

7.1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - OSV 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ          

Rozvoj schopností 
poznávání 

    DV VV 
 

VV   

Sebepoznání a sebepojetí  DV DV 
 

DV DV   OV 
PČ 

 

Seberegulace a 
sebeorganizace 

   Pří  
 

    

Psychohygiena       
 

VZ VZ VZ 
 

Kreativita    DV DV Inf 
 

Inf  Inf 

SOCIÁLNÍ ROZVOJ           

Poznávání lidí   Prv     
 

OV 
 

 

Mezilidské vztahy   Prv   OV,  
VZ 

   
 

Komunikace  ČJ ČJ 
 

ČJ ČJ ĆJ,  
VV 

 OV 
 
 

 

Kooperace a kompetice  DV DV DV DV VV    
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MORÁLNÍ ROZVOJ          

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 

  DV DV DV   VZ  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

        VZ 
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7.2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Občanská společnost a 
škola 

  Prv 
 

  VZ    

Občan, občanská 
společnost a stát 

   Vl 
 

  
 

OV OV  

Formy participace 
občanů v politickém 
životě 

     OV   D 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

     D  OV OV 
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7.3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - MEG 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Evropa a svět nás 
zajímá 

   Vl Vl AJ 
OV 
 
 

   

Objevujeme Evropu a 
svět 

    Vl  OV 
 

 OV 

Jsme Evropané        Z 
 

OV 
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7.4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MUV 

Tématické 
okruhy 

1. stupeň 2. stupeň 

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

Kulturní 
diference 

       Př 
 

 

Lidské vztahy  Prv 
 

  Vl     

Etnický 
původ 

       Př Z 

Multikulturalit
a 

  AJ  AJ     

Princip 
sociálního 
smíru a 
solidarity 

        D 
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7.5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Ekosystémy   Prv Pří   Př  Z 

Základní podmínky 
života 

   Pří  
 

Př 
Z 

   

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 

  Prv  
 

Pří PČ   Př 

Vztah člověka 
k prostředí 

 Prv 
 

Prv Pří    
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7.6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MEV 

Tématické okruhy 
1. stupeň 2. stupeň 

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

Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení        

   ČJ   
 

  ČJ 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality      

        ČJ 

Stavba mediálních 
sdělení    

     ČJ 
 

   

Vnímání autora 
mediálních sdělení  

    ČJ     

Fungování a vliv médií 
ve společnosti      

 DV DV DV DV     

Tvorba mediálního 
sdělení  

   DV DV  
 

 
 

  
 

Práce v realizačním 
týmu    

   DV DV  
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8. Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP od 2016/2017 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem 
předm. 

z toho 
RVP 
min 

Disponibilní 
časová dotace 1 2 3 4 5 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura 

Český jazyk 8+1 7+2 6+2 6+2 6+1 41 33 8 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9  

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 
a její aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 4 

Inform. a 
komunik. tech. 

Inf.a komunikační 
tech. 

Informatika 0 0 0 0 1 1 1  

Člověk a jeho 
svět 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

12  Přírodověda 0 0 0 2 1 3 

Vlastivěda 0 0 0 1 2 3 

Umění a 
kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
12  

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a 
zdraví 

Výchova ke zdraví - 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět 
práce 

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

Doplňující 
vzdělávací 
obory 

Dramatická výchova 
Dramatická 
výchova 

 +1 +1 +1 +1 4  4 

           

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 20 22 24 26 26 118  16 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 
18-
22 

18-
22 

22-
26 

22-26 22-26    
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9. Učební plán - pro 2. stupeň - ŠVP od 2016/2017 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem 
předm. 

z toho 

6. 7. 8. 9. 
RVP 
min 

Disp.časová 
dotace 

Jazyk a jazyk. 
komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 4 4 4 3+1 16 15 1 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0 

Další cizí jazyk Německý jazyk 0 +2 +2 +2 6 6 0 

Matematika a 
její aplikace 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 4 3+1 16 15 1 

Informač. a 
komunik. technol. 

Informač. a 
komunik. technologie 

Informatika +1 +1 +1 1 4 1 3 

Člověk a 
společnost 

Dějepis Dějepis 1+1 2 2 2 8 
11 

1 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

 
 
Člověk a příroda 
 

Fyzika Fyzika 1 2 2 1+1 7 

21 

1 

Chemie Chemie 0 0 1+1 2 4 1 

Přírodopis Přírodopis 1+1 2 2 1 7 1 

Zeměpis Zeměpis 1+1 2 2 1+1 8 2 

Umění a kultura 
 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4  
10 

0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 0 

Člověk 
a zdraví 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví +1 +1 1 1 4  
10 

2 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Člov. a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 +1 1 1 4 3 1 

Volitelné vzděl. př. Volitelné vzděláv. před.  +1 +1 +1 +1 4  4 

 

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 28 30 32 32 122  18 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 28-30 28-30 30-32 30-32    
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10. Poznámky k učebnímu plánu 
 
Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Vše pod jednou střechou“ vychází 
z učebního plánu RVP ZV. V tomto plánu jsou stanoveny minimální časové dotace. V našem učebním plánu jsme 
dotaci některých předmětů navýšili z disponibilní časové dotace. 
 

Český jazyk 
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. do 9. ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, 
Jazykovou výchovu a Literární výchovu. Minimální časová dotace na 1. stupni je navýšena z disponibilní časové 
dotace o 8 hodin a na 2. stupni o 1 hodinu. 
 

Dramatická výchova 
Předmět Dramatická výchova je nově zavedený doplňující vzdělávací obor, který je určen povinně pro všechny žáky 
2. až 5. ročníku. Na předmět jsou využity 4 hodiny z disponibilní časové dotace. Na 2. stupni je předmět nabízen jako 
volitelný předmět. 
 

Cizí jazyk 
Ve výuce cizích jazyků stanovuje učební plán výuku Anglického jazyka od 3. ročníku po 3 vyuč. hodinách týdně a 
Dalšího cizího jazyka ( Německý jazyk) od 7.do 9.ročníku po 2 vyuč. hodinách týdně. 
 

Matematika 
Minimální časová dotace je na 1. stupni navýšena o 4 hodiny z disponibilní časové dotace a na 2. stupni o 1 hodinu. 
 

Informatika 
Vyučovací předmět Informatika je na 2. stupni posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace a je určen povinně pro 
všechny žáky od 5. do 9. ročníku. 
 

Dějepis 
Vyučovací předmět vycházející ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové 
dotace. 
 

Vyučovací předměty vycházející ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda jsou celkem posíleny o 5 hodin 

z disponibilní časové dotace.  
 

Výchova ke zdraví 
Vyučovací předmět je posílen o 2 hodiny z disponibilní časové dotace a je povinný pro všechny žáky od 6. do 9. 
ročníku. 
 

Pracovní činnosti 
Vyučovací předmět realizuje ve všech ročnících 1. stupně obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. 

 
Praktické činnosti 
Vyučovací předmět realizuje na 2. stupni z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce následující tématické 
okruhy: 6.ročník – Pěstitelské práce, chovatelství 
            7.ročník – Práce s technickými materiály 
             8.ročník – Svět práce 
             9.ročník – Svět práce 
 

Při výuce vyučovacích předmětů vycházejících ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je možné 

z organizačních, provozních a ekonomických důvodů spojovat jednotlivé ročníky.  
 

Tělesná výchova 
Na 2. stupni jsou žáci při výuce rozděleni do následujících skupin: Chlapci 6. a 7. ročník 
                                                                                                           Dívky 6. a 7. ročník 
                                                                                                           Chlapci 8. a 9. ročník 
                                                                                                           Dívky 8. a 9. ročník 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 30 - 

 
 
 
 
Rozvržení volitelných předmětů v učebním plánu  
 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem předm. 
 

z toho 

6. 7. 8. 9. RVP min 
Disp.časová 
dotace 

 

Volitelné  
vzděl.  
předměty 

Volitelné  
vzdělávací  
předměty 

 +1 +1 +1 +1 4  4 

 
Volitelné předměty s dotací 1 vyučovací hodina týdně: 
 

Sportovní hry 
Výtvarné činnosti 
Vedení domácnosti 
Základy programování 
Novinářská dílna 
Dramatická výchova 
Digitální technologie 
Etwinning 
Svět práce 
Etická výchova 
 
 

 
Žák druhého stupně si volí jeden předmět z nabídky 3 - 4 volitelných předmětů. Volitelné předměty do nabídky jsou 
vybírány podle zájmu žáků a podle organizačních a personálních podmínek školy. Výuka probíhá v heterogenních 
skupinách a je koncipovaná jako seminář s náplní učiva na jeden školní rok. Předpokladem je, že si žák v dalším 
školním roce zvolí jiný předmět. Nabídka volitelných předmětů není konečná. Podle zájmů žáků mohou být přidány 
další volitelné předměty. 
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11. Osnovy 1. stupeň 

Český jazyk 
Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor  : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět : ČESKÝ  JAZYK  
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 
1. ročník 8 + 1 disponibilní hodina  týdně 
2. ročník 8 + 2 disponibilní hodiny  týdně 
3. ročník 6 + 2 disponibilní hodina  týdně 
4. ročník 6 + 2 disponibilní hodina  týdně 
5. ročník 6 + 1 disponibilní hodina  týdně 
 
Vzdělávání v  předmětu 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 
. 
 Vyučovací předmět český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty.  
V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu: OSV, MEV 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

Učitel 
- vede žáky ke stálému zdokonalování čtení 
- vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k  práci 
- stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu 
- motivuje žáky k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu 

 
Kompetence k řešení problémů 

Učitel 
- vede žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodňování svých závěrů 
- vede žáky k vzájemné radě a pomoci 
- hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 
Kompetence komunikativní 

Učitel 
- vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu    
- vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů                                                                                                           

        
Kompetence sociální a personální 

Učitel 
- organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů 
- vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a k vzájemnému respektu 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 
- vyžaduje respektování pokynů pedagogů 

 
Kompetence občanské 

Učitel 
- využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí 
- podporuje zvládnutí komunikace i ve vyhraněných situacích 
- má pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vhodně přizpůsobené pracovní materiály 

 
 
Kompetence pracovní 

Učitel  
- vede žáky k organizování a plánování učení 
- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky 
- požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

Ročník: 1. 
 

Výstup Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy  

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 

rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na 
hlásky. 
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. 
tvoří věty podle zadání  
 

uvědomuje si význam slov    
 
pozná písmena abecedy ve vztahu jim odpovídajícím 
hláskám 
 
seznamuje se se znaménky: tečka,čárka, vykřičník, otazník 
 
 
 

 
recituje kratší básnický text 
zná některá rozpočitadla, říkanky 
 
 
při praktických činnostech se seznámí s pojmy: říkadla, 
rozpočitadla,hádanka, pohádka, báseň, spisovatel, kniha, 
časopis, ilustrátor 
 
 
vyjadřuje své pocity z přečteného textu   
seznámí se s postavami pohádek a příběhů 
reprodukuje obsah známých pohádek 
 
 
 

Jazyková výchova 
 

Rozvoj fonematického sluchu 
Čtení písmen, slabik, slov a vět 
Kvantita samohlásek 
 
Význam slov 
 
 
Písmeno malé, velké, tištěné, psané 
 
 
Interpunkční znaménka 
 
Literární výchova 
 
Tvořivé činnosti s literárním textem 
Reprodukce textu 
Rytmická říkadla, rozpočitadla 
 
 

Seznamujeme se se základy literatury 
Básničky 
Poslech 
Ilustrace 
 
Povídáme si nad literárním textem 
Vyprávění 
Výtvarný doprovod 
Dramatizace 
Srovnávání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy – M, 
Prv,  
Vv, Tv, Pč, Hv ; dle možností 
a probíraného učiva 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 výstavky dětských 
knih a časopisů 
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Výstup Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy  

Poznámky 

 
orientuje se v textu 
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a 
podle svých schopností 
 
 

 
 
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 
čte s porozuměním jednoduchá slova a krátké věty 
používá hlasité a tiché čtení 
 

 
dokáže užívat základní formy společenského styku 
 
 
 
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 
vhodné tempo řeči 
 
 

 
 
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 

 
 
 
 

píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 
písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev 
 
 
 
seznamuje se s psaním interpunkčních znamének 

 

 
Pracujeme s literárním textem 
Vyprávění 
Volná reprodukce 
Přednes 
 
Komunikační a slohová výchova 
 
Učíme se číst 
Čtení s porozuměním 
Pozorné čtení 
Orientace v textu 
 
Dialog s partnerem 
Naslouchání 
Komunikační situace:prosba, poděkování, omluva, 
pozdrav, oslovení, zpráva, adresa 
 
Cvičení správného dýchání a posazení hlasu 
Artikulační cvičení 
Nácvik správného tempa a frázování řeči 
Technika čtení 
 
Vyvození a upevnění základních pracovních, 
kulturních a hygienických návyků 
Rozvoj grafomotoriky 
Formy psaní: opis, přepis, diktát, autodiktát 
 
Nácvik plynulého psacího pohybu 
Nácvik sebekontroly 
Odstraňování individuálních nedostatků v písemném 
projevu 
 
Psaní  jednoduchých vět 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
 

Poznámky 

 
 
 
Žák dle svých schopností: 
 

rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, dvojhlásky a 
měkké, tvrdé a obojetné souhlásky 
umí vyjmenovat abecedu 
řadí slova podle abecedy 
seznání se s pravidly psaní znělých a neznělých souhlásek 
na konci a uvnitř slova 
ovládá pravidla pro psaní u,ú,ů 
 
zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek 
 
dělí slova na slabiky 
rozdělí slovo na konci řádku 
 
vyslovuje a píše slova se skup. dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě 
 
rozlišuje vlastní jména osob a zvířat 
 
 
 
ze slov tvoří smysluplné věty 
pozná konec věty a začátek věty následující 
věty začíná velkým písmenem 
rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 
zná a správně používá interpunkční znaménka 
seřadí věty v textu 
 

 
pozná podstatná jména a slovesa 

 
 
 
 
Jazyková výchova: 

 
Rozlišování hlásek 
Abeceda 
 
Výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek 
Psaní u,ú,ů 
Znělé a neznělé souhlásky 
 
Psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách 
 
Význam slabiky pro dělení slov 
Slabikotvorné r, l 
Dělení slov na konci řádku  
 

Výslovnost a psaní slov se skup. dě, tě, ně, bě, pě, 
vě, mě  
Rozlišování obecných a vlastních jmen 
Procvičování pravopisu jmen místních  
 
Určování pořádku slov ve větě 
Tvoření vět ze slov 
Psaní vět s náležitými znaménky 
Rozlišování vět podle postoje mluvčího 
 
 
 
 
Seznámení s názvy slovních druhů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv – názvy měst 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
čte a přednáší zpaměti literární texty přiměřené náročnosti 
a věku. Umí reprodukovat jednoduchý text 
 
 
 
chápe rozdíl mezi prózou a veršem 
 
 
 
zpaměti recituje báseň přiměřené náročnosti 
 
 
domýšlí jednoduché příběhy  
převypráví jednoduchý příběh 
 
 
orientuje se v textu čítanky a jiném textu pro děti 
 
 
 
 
 
čte texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 
používá hlasité a tiché čtení 
rozumí jednoduchým písemným nebo mluveným pokynům 
 
chápe základní formy společenského styku 
 
uvědomuje si svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 
 
jednoduše reprodukuje vlastní zážitek 

Poznávání podstatných jmen a sloves v textu  
 
 
 
 
 
 
 
Literární výchova: 

 
Plynulé čtení jednoduchých vět 
Hlasité a tiché čtení s porozuměním 
 
 
Poslech četby poezie a prózy 
Spojování obsahu textu s ilustrací 
Rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, 
spisovatel, básník, rým    
 
Recitace básně 
 

Vyprávění pohádek a povídek o dětech 
Spojování obsahu textu s ilustrací 
Řešení hádanek a slovních hříček  
 
Orientace v pohádkách 
Doporučujeme knihu spolužákovi 
Knihy o přírodě a věcech  
 
Komunikační a slohová výchova: 
 
Procvičování techniky čtení 
Nácvik pozorného čtení 
Vyhledávací čtení 
Čtení jako zdroj informací 
 
Komunikační žánry: pozdrav, oslovení omluva, 
prosba  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Komunikace 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy – M, 
Prv, Vv, Hv, Tv, Pč,  – dle 
probíraného učiva 
 
 
 

 výstavky dětských 
knih a časopisů 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
 

Poznámky 

 
 
 
 
pojmenovává předměty a jejich vlastnosti 
 
dodržuje posloupnost dějů 
 
píše písmena a číslice podle normy psaní v přirozené 
velikosti a dodržuje sklon písma 
správně spojuje písmena a slabiky 
 
dokáže napsat jednoduchý text 
správně užívá velká písmena ve slovech i větě a diakritická 
znaménka 
 
dodržuje hygienické a pracovní návyky při psaní 
 
napíše adresu, přání 
 
 

 

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, 
výslovnost)  
Vypravování 
 
 
Jednoduchý popis předmětu 
 
 Práce s obrázkovou osnovou  
 
Technika psaní  
  
 
 
 
Opis, přepis, diktát, autodiktát 
 
 
Základní hygienické návyky  
 
Žánry písemného projevu  
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

Ročník: 3.  
 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 

 
 
rozpozná znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slova 
ovládá  pravopis znělých a neznělých souhlásek 

 
uvede příklady slov souznačných a protikladných a umí je 
použít ve větě       
 
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, 
věc, okolnost, vlastnost 
 
vyjmenuje obojetné souhlásky 
zná vyjmenovaná slova a jejich pravopis 
 
určí slovní druhy - předložky a spojky 
pozná předložky a umí je napsat s podst. jm. 
 
pozná podstatné jméno 
určí rod, číslo, pád podst. jm 
pozná sloveso 
určí osobu, číslo a čas sloves 
 
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a 
jinými spojovacími výrazy 
 
 
 
rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše 
 
 

 
 
Jazyková výchova: 
 

Znělé a neznělé souhlásky 
 
 
Slova souznačná a protikladná 
 
Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména, 
slovesa 
 
Vyjmenovaná slova 
 
 
Ostatní slovní druhy 
 
 
Podstatná jména 
 
 
Slovesa 
 
 
věta jednoduchá a souvětí 
 
 
 
vlastní jména 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
 
 
 
 
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
literární texty přiměřené věku 
 
orientuje se v textu 
využívá četbu jako zdroj poznatků 
čte s porozuměním 
umí reprodukovat text         
 
rozeznává různé typy vyjadřování autorů píšících pro děti 
 
pracuje tvořivě s pohádkou 
 
 
 
 
zdokonaluje se v plynulém a výrazném předčítání 
čte potichu i nahlas, čte s porozuměním 
orientuje se v textu a reprodukuje ho vlastními slovy 
 
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené 
složitosti 
 
zvládá základy techniky mluveného projevu 
 
 
 
umí telefonovat 
 
dokáže se souvisle vyjadřovat a klást otázky 
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
 
 
 

 
 
 
Literární výchova: 
 
reprodukce textu 
 
 
Četba uměleckých, populárních a naukových textů s 
důrazem na upevňování čtenářských dovedností a 
návyků 
 
Literární druhy a žánry 
 
Četba, vyprávění, dramatizace, ilustrace, obrázková 
osnova 
 
 
Komunikační a slohová výchova: 
 

Praktické čtení 
Věcné čtení 
Reprodukce textu. Čtení vyhledávací, klíčová slova 
 
Praktické naslouchání 
Věcné naslouchání – pozornost, soustředěnost 
 
Dýchání, tvoření hlasu, výslovnost 
 
 
Vyjadřování závislé na komunikační situaci 
 
 
Základní komunikační pravidla 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mezipředmětové vztahy – M, 
Prv, Aj, Vv, Hv, Tv, Pč 
 
 
čtenářský deník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – komunikace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 výstavky dětských 
knih a časopisů 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
věrohodně popíše předmět 
 
 
píše čitelně, úhledně a přiměřeně rychle 
dbá na úpravu v sešitě   
 
napíše adresu, pozdrav a přáni na pohlednici, píše 
jednoduchý dopis 
 
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle 
nich jednoduchý příběh     
 
je schopen vypravovat podle osnovy 
 
 
kontroluje vlastní písemný projev 

 
Popis předmětu 
 
 
Technika psaní 
Formální úprava textu 
 
Žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav z prázdnin, dopis 
 
Obrázková osnova 
 
Sestavování nadpisu a procvičování členění textu 
Využívání jednoduché osnovy 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

 

Ročník: 4. 
 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností : 

 
 

seznámí se s jazykem jako prostředkem komunikace 
 
 
rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 
opozita, slova citově zabarvená 
užívá 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) 
 
 
vyhledává v abecedním seznamu  (rejstřík, slovník, telef. 
seznam) 
 
správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje, mě – mně 
umí uvést příklady užití ve větách 
 
odůvodňuje a píše správně i/y po obojetných souhláskách, 
ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných 
 
zná vzory podstatných jmen 
určí rod, číslo, pád a vzor 
skloňuje podst. jm. podle vzorů 
píše správně zeměpisné názvy 
 

 
Jazyková výchova: 
 

 
mateřský jazyk 
 
 

slovo 
 
 
 
 
 
stavba slova 
 
 
 
abeceda 
 
 
skupiny bě - bje, pě, vě - vje, mě – mně 
 
 
vyjmenovaná slova 
 
 
 
podstatná jména 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
 
pozná zvratná slovesa, neurčitek 
určí osobu, číslo, čas 
časuje slovesa v čase přítomném 
 
 
 
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 
 
 
 
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 
 
vyjádří své pocity z četby, z divadelního či televizního 
představení 
 
 
rozumí literárním pojmům - přirovnání, bajka, dramatizace, 
próza, poezie, encyklopedie 
 
 
 
 
prokáže, že textu porozuměl 
zaznamená podstatné informace z textu 
rozčlení text na odstavce  
 
 

 
 
 
slovesa 
 
 
 
 
věta, souvětí 
 
 
 
 
Literární výchova: 
 
 
zdokonalování se ve čtení 
 
 
 
 
autoři dětských knih 
 
povídáme si o knihách 
 
 
 
základy literatury 
 
 
Komunikační a slohová výchova: 
 
 
čtení jako zdroj informací 
členění textu  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čtenářský deník  
 
 
 
 
 
 
 
MEV – Kritické čtení a 
vnímání mediálních sdělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
výstavky dětských 
knih a časopisů 
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Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, 

projekty, kurzy 
  

Poznámky 

 
sestaví osnovu 
 
vypravuje podle osnovy 
 
popíše 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 
 
 
napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou 
 
 
 
 

 
osnova 
 
Vypravování 
 
Popis 
 
 
 
komunikační situace 
základní komunikační pravidla - oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, role mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování. 
 
technika psaní 
 
 
žánry písemného projevu 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

 

Ročník: 5. 
 

Výstup 

 
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 
  

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 

 
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 
podobného významu a slova vícevýznamová 
 
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 
koncovku 
 
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v 
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 
 

rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
 
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní 
skladební dvojici označuje základ věty 
 
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu 
jednoduchou v souvětí 
 
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu 
je obměňuje 
 
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 
 
 
 

 
Jazyková výchova: 
 

 
význam slov 
 
 
stavba slov 
 
 
slovní druhy 
 
 
slova spisovná a nespisovná 
 
skladba - základní větné členy 
 
 
věta jednoduchá, souvětí 
 
 
spojky 
 
 

pravopis lexikální  
pravopis morfologický 
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Výstup 

 
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 
  

Poznámky 

 
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu 
 
 
 
 
 
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
 
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů 
rozpozná umělecké vybrané žánry – pohádka, pověst, 
bajka, dobrodružná četba, comics 
zná pojmy rým, verš, sloka 
 
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní 
literární text na dané téma 
 
při jednoduchém rozboru literárních textů používá 
elementární literární pojmy 
 
 
 

 
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas 
 
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném 
pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 
 

reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a 
zapamatuje si z něj podstatná fakta 
 
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz 
na záznamníku 
 
rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě 
 
 

 
pravopis syntaktický 
 
 
Literární výchova: 
 
 
zážitkové čtení a naslouchání 
 
literární žánry 
 
 
 
 
tvořivé činnosti s literárním textem 
 
 
základní literární pojmy 
 
 
Komunikační a slohová výchova: 
 
 
praktické čtení 
 
 
čtení jako zdroj informací 
 
 
 

reprodukce textu 
 
 
komunikační pravidla 
 
 
formy komunikace 
 
 

 
 
 
 
 
čtenářský deník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV – Vnímání autora mediálních 
sdělení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
výstavky 
dětských knih a 
časopisů 
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Výstup 

 
Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 
  

Poznámky 

 
 
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji 
užívá podle komunikační situace 
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého 
komunikačního záměru 
 
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché 
komunikační žánry 
 
 
 
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký 
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové 
posloupnosti 

 
 
techniky mluveného projevu 
vyjadřování v různých komunikačních situacích 
mimojazykové prostředky řeči 
 
 
žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, 
pozdrav, omluvenka, zpráva, oznámení, pozvánka, 
vzkaz, inzerát, dopis, popis, jednoduché tiskopisy  
( přihláška, dotazník) 
 
vypravování 

 
 
 
OSV – Komunikace 
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Anglický jazyk 
Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Cizí jazyk 
Vyučovací předmět  : ANGLICKÝ JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 

     Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro 
komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 
     Pozornost v hodinách je zaměřena na nácvik porozumění mluvenému slovu, na osvojení zvukové podoby angličtiny a 
na gramatiku. Žáci jsou tak vedeni od neverbální komunikace až k jednoduchým rozhovorům, od jednotlivých slov až            
k celému odstavci a pracují s bohatým obrazovým materiálem v učebnici i pracovním sešitě. V kombinaci se zvukovou 
nahrávkou napodobují správnou výslovnost rodilých mluvčích. Bohatě jsou využívány jednoduché říkanky, 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. Jsou rozšířené 
o motivující cvičení jako např. komiksy, kreslení , cvičení zahrnující rukodělné aktivity a další. 
Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 
 
Formy realizace: 

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 se mohou účastnit olympiád apod. 
 
Časová dotace: 3 hodiny  týdně ve 3. - 5. ročníku,  
Místo realizace: V  učebnách jednotlivých tříd a učebně informatiky. 
Průřezová témata:  MUV 

 
Rozvíjené kompetence: 
 
Kompetence k učení 
Učitel: 

- podněcuje k dlouhodobé práci na osvojení si cizího jazyka 
- vede k vyhledávání a třídění informací 
- dbá na systematické používání naučených jazykových prostředků 
- vede žáky k posouzení vlastního učení 
- vede žáky k práci s chybou 

 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel: 

- vybízí ke zvolení vhodných postupů řešení analýzou dosavadních znalostí 
 
Kompetence komunikační 
Učitel: 

- vede žáky k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem 
- motivuje k poslouchání a zapojení se do rozhovoru 
- vede žáky k porozumění a práci s psanými texty 
- vede ke spolupráci s ostatními 

 
Kompetence sociální a personální 
Učitel: 

- vyžaduje  zapojení se do skupin a práci ve dvojicích 
- vede žáky ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým 
- podporuje efektivní spolupráci 
- motivuje žáky k pozitivnímu náhledu na sebe sama 

 
Kompetence občanské 
Učitel: 

- vede k respektování tradic, kulturních hodnot 
- vede žáky k zdravému životnímu stylu, pohybu 

 
Kompetence pracovní 
Učitel: 

- vede žáky k plnění svých povinností 
- vede žáky k používání abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK  
 

Ročník: 3. 
 

Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředmět.vztahy, 

projekty a kursy 

Poznámky 

 
Řečové dovednosti 

žák 
- rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele, které jsou 

sdělovány 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  krátkého 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 
 

 

Barvy 
 
Abeceda 
 
Rodina 

 Škola 

 
Oblékání 
 
 Domov 
 
Dny v týdnu 

 
 Lidské tělo 

 
Jídlo 

 
 Zvířata 
 
Určení času – celé hodiny                 

 
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu  
 

 
MUV – Multikulturalita – 
význam užívání cizího 
jazyka jako nástroje 
dorozumění. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gramatika – v závislosti na 
použité učebnici: 
 

 sloveso „být“ a „mít“ 
v kladné větě a 
v otázce 

 jednotné a množné 
číslo podstatných 
jmen 

 tázací zájmena 

 kladná a negativní 
odpověď  

 přídavná jména 

 sloveso „mít/nemít 
rád“ v kladné větě a 
otázce 

 umět/neumět 

 základní předložky 
 místa 

 otázka na množství 

 základní číslovky  
0-12 
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Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 4.  
 

Výstup Učivo  

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, kurzy, 

projekty 

Poznámky 

Poslech s porozuměním  

žák- 
- 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  

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 
pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 
Psaní 

žák  
s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a 
každodenního života 
- vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Mluvení 

žák - se zapojí 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  

 
Čtení s porozuměním 

žák- 
 - 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 

 
 Domov 
Abeceda            
 Škola 
 Volný čas + sport 
Hudební nástroje 
Oblékání, nákupy 
Lidské tělo + zdraví 
Jídlo 
Zvířata 
Bydliště 
Kalendářní rok  
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny) 
Počasí 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů a umí ji 
používat v komunikačních situacích, práce se 
slovníkem   
 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gramatika – v závislosti na 
použité učebnici: 
 

 sloveso „umět“ v kladné 
větě a v otázce + zápor 

 rozkazovací způsob 

 otázky na zjištění polohy, 
předložky místa a 
pohybu 

 přítomný čas průběhový 
pro popis obrázku 

 určení času 

 přítomný čas prostý 
(kladná a záporná věta, 
otázka, krátká odpověď 
kladná i záporná) 

 řadové číslovky 

 předložky času 

 tázací zájmena 

 přivlastňovací zájmena – 
můj, tvůj, jeho, její  

 číslovky (0-100) 

 neurčité členy a/an 
 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 49 - 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 

Ročník: 5.  
 

Výstup Učivo  
Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, kurzy, projekty 
Poznámky 

 
Poslech s porozuměním  

- 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  
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je 

pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální 
oporu  

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu  

 
Psaní  

   napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 
slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech  
   z oblasti svých zájmů a každodenního života 
-vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Mluvení 

- se zapojí 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  

 
Čtení s porozuměním 

- 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 

 

 
 

Domov, bydliště 
Škola 
Volný čas 
Můj den 
Oblékání 
Popis osoby 
Příroda a počasí                   
Povolání, 
Anglicky mluvící země 
Kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v 

týdnu, hodiny) 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické 

znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, 
vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
 
 
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat 

základní slovní zásobu v komunikačních 
situacích probíraných tematických okruhů a umí 
ji používat  

   v komunikačních situacích, práce se slovníkem   
 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy 

vět (jsou tolerovány elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

 

 
 
 
MUV  - Multikulturalita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gramatika – v závislosti na 
použité učebnici: 
 

 sloveso být, mít, umět 

 čas přítomný prostý a 
průběhový: 
oznamovací věta, 
otázka, záporná věta 

 vazba there is/there 
are 

 přídavná jména - 
protiklady 

 osobní a 
přivlastňovací zájmena 

 předložky místa, času 

 tázací zájmena a 
příslovce 

 množné číslo 
podstatných jmen – 
nepravidelné tvary 

 otázky na množství a 
cenu 

 příslovce 
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Matematika 
Vzdělávací oblast  : Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor   : Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět  : MATEMATIKA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 - je realizován v 1. až 5. ročníku: 
                v 1. ročníku jsou 4 hodiny týdně 
                v 2. ročníku jsou 4 hodiny týdně + 1 hodina disp. 
              ve 3. ročníku jsou 4 hodiny týdně + 1 hodina disp. 
              ve 4. ročníku jsou 4 hodiny týdně + 1 hodina disp. 
   v 5. ročníku jsou 4 hodiny týdně + 1 hodina disp. 
 
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 předmětu nejsou realizována. 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení – 

Učitel: 
- vede žáky se přesně a stručně vyjadřovat užíváním mat. jazyka včetně symboliky,prováděním rozborů  a zápisů 

při řešení úloh  
- rozvíjí abstraktní,exaktní,kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci. 
- 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 -  

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 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá, pracuje s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke 

správnému řešení 
- dodává žákům sebedůvěru. 

 
Kompetence komunikativní – 

 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. 
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Kompetence sociální a personální –  

Učitel 
- vede žáky ke kolegiální radě a pomoci 
- umožňuje žákům pracovat v týmu. 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- podněcuje žáky k argumentaci 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 

 
  
Kompetence občanská – 

Učitel 
- při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení 
- učí žáky hodnotit svoji  práci a práci ostatních 
- vede žáky k ohleduplnosti a taktu 
- podle potřeby žákům v činnostech pomáhá a umožňuje jim, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  

nebo výsledky. 
  
 
Kompetence pracovní –  

Učitel  
- zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých informačních zdrojů a které vyžadují 

využití poznatků z různých předmětů 
- 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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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 1.  

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-      zná číslice 1 až 20 
-      umí je přečíst a napsat 
-      zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod. 
-      zná posloupnost přirozených čísel, řadí čísla podle velikosti 
-      zakreslí čísla do 20 na číselnou osu 
-      zná a používá matematické symboly +, - , = , < , > 
-      zapíše, přečte, vyřeší příklady na sčítání a odčítání do dvaceti  
       bez přechodu přes desítku 
-      provádí rozklad na desítky a jednotky 
-      řeší jednoduché slovní úlohy 
 
 
 
 

- rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary 
 

- modeluje jednoduché geom. útvary v rovině 
 

- pozná geometrická tělesa – krychle, koule 
 

- geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 
 

- orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod. 
 

- zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu 
 
 

 
 
 
 
počítání do dvaceti 
 
obor přirozených čísel 
 
zápis v desítkové soustavě  
 
číselná osa 
 
vlastnosti početních operací 
 
písemné algoritmy počet. operací 
 
geometrie 
 
základní útvary v rovině – čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh 
 
základní útvary v prostoru – krychle, koule 
 
jednotky  

 
 
 
 
 
 
Vv - obrázky stejného druhu podle 
počtu, tělesa 
 
 
Vv, Pč – znázornění slovní úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv, Pč – užití barev, vystřihování, 
modelování, stavebnice 
 
 
 
Prvouka 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 2. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
zapíše a vyřeší příklady na sčítání a odčítání do 20 s přechodem 
přes desítku 
zapíše a přečte čísla do sta 
počítá předměty v daném souboru 
vytváří soubory o daném počtu prvků 
zakreslí čísla do sta na číselnou osu 
porovná čísla do sta a seřadí je podle velikosti vzestupně i sestupně 
sčítá a odčítá čísla do sta 
rozloží čísla do sta na desítky a jednotky 
zná význam závorek a počítá příklady se závorkami 
 
 
umí provést zápis slovní úlohy 
řeší slovní úlohy s výpočty do sta 
 
seznámí se s principem násobení a dělení 2, 3, 4, 5 
znázorní násobilku ve čtvercové síti nebo jiným způsobem 
 
zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami 
zná mince a bankovky v hodnotě do sta korun a umí s nimi počítat 
 
připraví si pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) 
zná pojem bod, přímka, čára, úsečka 
narýsuje přímku, lomenou čáru, úsečku dané délky 
zná rozdíl mezi přímkou, přímou a křivou čárou 
měří délku úsečky 
pozná geometrická tělesa krychli, kvádr, kouli, válec 

 
 
 
počítání do dvaceti 
 
 
počítání do sta 
obor přirozených čísel 
zápis v desítkové soustavě, číselná osa 
vlastnosti početních operací 
písemné algoritmy počet. operací 
 
 
slovní úlohy 
 
 
násobení a dělení 
 
 
mince a bankovky 
 
 
geometrie 
základní útvary v rovině – lomená čára, 
přímka, úsečka 
základní útvary v prostoru – krychle, 
koule, kvádr, válec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vv - výroba papírových mincí 
bankovek 
 
 
 
Vv,  Pč -  znázorňování, modelování 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 3. 

Výstup Učivo  
Průřezová 

témata,mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
pamětně ovládá malou násobilku 
rozliší sudá a lichá čísla 
 
porovnává čísla do tisíce 
setřídí vzestupně a sestupně čísla do tisíce 
zobrazí čísla do tisíce na číselné ose 
sčítá a odčítá zpaměti i písemně čísla do tisíce 
násobí a dělí čísla do tisíce 
dělí se zbytkem čísla do tisíce  
řeší a tvoří slovní úlohy v oboru do tisíce 
zná význam symbolu  =, řeší jednoduché rovnice 
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
orientuje se v čase, provádí  jednoduché převody jednotek času 
popisuje jednoduché závislosti z praktického života 
doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 
 
umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, obdélník apod.) a 
vyjádřit je ve vhodných jednotkách 
porovnává velikosti útvarů 
měří a odhaduje délku úsečky 
umí narýsovat a označit bod, přímku, polopřímku, úsečku 
zná pojem opačná polopřímka, čtyřúhelník, mnohoúhelník, strana, 
vrchol, stěna, hrana, křivka 
zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 
rozezná, pojmenuje, modeluje a popíše základní rovinné útvary a 
jednoduchá tělesa a nachází ve svém okolí jejich reprezentaci 

 
 
malá násobilka 
 
počítání v oboru do sta 
 
počítání v oboru do tisíce 
obor přirozených čísel 
zápis v desítkové soustavě, číselná osa 
vlastnosti početních operací 
písemné algoritmy počet. operací 
rovnice 
závislosti a jejich vlastnosti 
 
 
 
 
jednotky délky – mm, cm, dm, m 
 
geometrie 
základní útvary v rovině – bod, přímka, 
polopřímka, úsečka, čtyřúhelník, 
mnohoúhelník,  
útvary v prostoru – jehlan, kužel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prv - měření 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 4. 

Výstup Učivo  
Průřezová 

témata,mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a 
asociativnost sčítání a násobeni 
pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se dvěma 
různými číslicemi) jednociferným číslem 
ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky 
násobí písemně jednociferným až dvouciferným činitelem 
umí písemně dělit jednociferným dělitelem 
 
čte a zapisuje přirozená čísla do 1 000 000 
porovná čísla do 1 000 000 
orientuje se na číselné ose v oboru do 1 000 000 
sčítá a odčítá zpaměti čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 
nuly 
řeší slovní úlohy na dva početní výkony 
zaokrouhluje na desítky, sta, tisíce, desetitisíce a statisíce 
 
používá římské číslice při zápisu čísel  
 
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 
zlomkem na příkladech z běžného života 
využívá názorných obrázků k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/10 celku 
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny) 
 
zná jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 
umí převádět jednotky hmotnosti a délky 
 
určí souřadnice bodu ve čtvercové síti 
umí odečítat hodnoty z diagramu 
 
umí pracovat s kružítkem 
narýsuje kružnici s daným středem a s daným poloměrem 
narýsuje kolmice, rovnoběžky, různoběžky 
dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině 
sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky podle délky 
určí délku lomené čáry 

 
komutativnost a asociativnost 
 
násobení a dělení 
 
 
 
počítání do 1 000 000 
obor přirozených čísel 
zápis v desítkové soustavě, číselná osa 
vlastnosti početních operací 
písemné algoritmy počet. operací 
 
 
 
zaokrouhlování čísel 
 
základní římské číslice ( I.-IX., L, C, D, M) 
 

celek, část, zlomek 
polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina 
řešení a tvoření slovních úloh k určování 
poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
z celku 
čitatel, jmenovatel, zlomková čára 
 
 
jednotky 
 
diagramy, grafy 
 
 
rovnoběžky, různoběžky, kolmice, 
kružnice 
 
vzájemná poloha přímek v rovině 
grafické sčítání a odčítání úseček 
obvod obrazce (mnohoúhelníku) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pč – tvorba z papíru 
 
 
Pč, Vv 
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Výstup Učivo  
Průřezová 

témata,mezipředmětové vztahy,  
Poznámky 

určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) 
sečtením délek jeho stran 
vytvoří síť kvádru a krychle 
vytvoří kvádr a krychli z dané sítě 
pozná souměrný útvar 
určí osu souměrnosti modelováním, překládáním apod. 
nakreslí souměrný útvar 

 
 
 
síť kvádru a krychle 
 
osově souměrné útvary 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA 

Ročník: 5. 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
zapíše a přečte přirozená čísla větší než 1 000 000 
porovná čísla nad 1 000 000 
orientuje se na číselné ose v oboru nad 1 000 000 
sčítá a odčítá zpaměti i písemně nad 1 000 000 
zaokrouhluje přirozená čísla 
provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel 
dělí dvouciferným dělitelem (zkrácený zápis) beze zbytku i se 
zbytkem 
řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v 
celém oboru přirozených čísel   
 
vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny 
sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, 
třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní 
operace zapisuje 
 
 
vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou 
desetinným číslem na příkladech z běžného života 
přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na 
číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu 
porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin 
 
znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla 
v rozmezí – 100 až + 100 
nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě 
 

převádí jednotky času a objemu 
 
vytvoří jednoduché diagramy a grafy 
vyhledává, sbírá a třídí data 
vyhledává údaje v jízdním řádu a řeší slovní úlohy s časovými údaji 
pracuje s údaji v cenících apod. 
 
 

 
 
počítání nad 1 000 000 
obor přirozených čísel 
zápis v desítkové soustavě, číselná osa 
vlastnosti početních operací 
písemné algoritmy počet. operací 
 
 
 
 
 
 
 
 
řešení a tvorba slovních úloh k určování 
celku z dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 
využití názorných obrázků (např.čtvercová 
síť, kruhový diagram, číselná osa) 
 

desetinné číslo 
porovnávání desetinných čísel 
využití názorných obrázků (např.čtvercová 
síť, kruhový diagram, číselná osa) 
 
 
číselná osa (kladná a zápozná část) 
 
měření teploty, vyjádření dlužné částky 
 
jednotky 
 
 
diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
 
řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je  
do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky 
 
 
 
zná pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, rovnoramenný, 
rovnostranný 
sestrojí obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník 
pozná a pojmenuje čtyřúhelníky 
sestrojí čtverec, obdélník 
změří a vypočítá sečtením stran obvod trojúhelníku, čtyřúhelníku a 
mnohoúhelníku 
umí zapsat, použít data z grafu ve čtvercové síti  
dbá na přesnost a čistotu rýsování 
určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky 
obsahu 

 
 
Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
slovní úlohy 
číselné a obrázkové řady 
magické čtverce 
prostorová představivost 
 
geometrie 
základní útvary v rovině 
konstrukce pravoúhlého, rovnostranného a 
rovnoramenného trojúhelníku 
konstrukce čtverce a obdélníku 
základní útvary v prostoru 
 
 
 
obsah obrazce 
jednotky obsahu: mm², cm², m² 
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Informatika 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1.stupeň 
 
 

    Informační a komunikační technologie je pro dnešní dobu nevylučitelným předmětem základního vzdělávání. 
Poskytuje základy práce  na počítači k vyhledávání informací, komunikaci se světem a usnadnění vlastní práce. 
 
    V hodinách jsou žáci seznámeni s počítačem a jeho jednotlivými částmi, jsou  vedeni k chápání a správnému užívání 
pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s dostupným grafickým 
programem a programem textovým (Word), které jim mají usnadnit vlastní práci. Všechny tyto nástroje se žáci učí 
používat také pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci  a předávání 
souborů se učí používat elektronickou poštu. 
    Žáci zde získávají také potřebné informace k jejich vlastní bezpečnosti práce s počítačem a k ochraně osobních dat. 
Získají povědomí o kladném i záporném přínosu práce s internetem, zejména v oblasti vyhledávání informací a 
komunikace. 
 
Formy realizace: 

Kromě výkladu je ve vyučovací hodině kladen důraz zejména na vlastní praktickou práci žáků, procvičování jednotlivých 
úkonů až do jejich úplné automatizace, samostatné práce a vyhledávání informací, krátkodobé projekty a práce 
písemné, grafické. 
 
Časová dotace: 1hodina týdně v  5.  ročníku 

 
Místo realizace: učebna informatiky. 

 
Průřezová témata: nejsou realizována 

 
 
Rozvíjené kompetence: 

 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- zadávanými úkoly vede žáky 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. 

- umožňuje žákům využívat svých poznámek při praktických úkolech a tím se žáci učí pořizovat si takové 
poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci s technikou 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- zadáváním úloh a projektů vede žáky k tvořivému přístupu při jejich řešení 
- vede žáky k pochopení, 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 
- v roli konzultanta vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 

  
Kompetence komunikativní 
 
Učitel  

- vede žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie  
- vyžaduje při komunikaci dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti 

apod.) 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci 
- při projektech umožňuje a vyžaduje pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram 

apod. 
- přizve žáky k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních 
- při vzájemné komunikaci vede žáky k  ohleduplnosti a taktu, učí je, že každý člověk je různě chápavý a zručný 
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Kompetence občanské 
 
Učitel 

- seznamuje žáky 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 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat 
prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- vyžaduje dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 
- nabízí žákům možnost využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 
Vyučovací předmět: INFORMATIKA 

Ročník: 5. 
 

Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 
- umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit 
se do a odhlásit se ze sítě 
-zvolí a pamatuje si bezpečné heslo pro přístup 
k elektronickým zařízením 
 
 
- objasní historii a vznik výpočetní techniky 
 
- využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 
 
- ovládá základní operace s myší 
- orientuje se na klávesnici 
- umí používat nejobvyklejší klávesy klávesnice 
- s využitím speciálních kláves napíše běžně 
užívané znaky a symboly 
- rozlišuje jednotlivé sekce klávesnice 
 
- umí objasnit termín hardware a software 
- rozpozná další přídavná zařízení počítače 
- charakterizuje činnost hardwarových komponentů 
 
- vysvětlí rozdíl mezi RAM a ROM 
- zná složení základní jednotky počítače 
- jednoduše popíše funkci jednotlivých dílů 
základní jednotky 
 
 

 
 
 
Bezpečnost práce, řád učebny 
 
 
Přihlašování do systému pomocí účtu 
Zapnutí a vypnutí počítače, restart počítače a 
terminálu 
 
Historie počítačů 
 
Seznámení s počítačem, základní složení 
 
 
Monitor 
Myš 
Klávesnice 
Mapa znaků 
 
 
 
 
 
Hardware a software 
Základní součásti osobního počítače 
 Periferní zařízení 
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Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

 
- orientuje se v základních operačních systémech 
 
- ovládá pracovní plochu operačního systému 
- charakterizuje činnost ikony: tento počítač a 
odpadkový koš 
- spouští, umísťuje, upravuje a ovládá okna 
operačního systému 
- orientuje se ve struktuře složek, rozlišuje místní a 
síťové disky 
- rozliší logický a fyzický disk, síťovou jednotku 
- objasní stromovou strukturu souborového 
systému 
 
 
- v textovém procesoru vytvoří jednoduchý text 
- provede jednoduché formátování textu 
 
 

 
Operační systémy 
 
 
Prostředí operačního systému 
- pracovní plocha 
- panely a ovládací prvky OS 
- manipulace s uživatelským prostředím OS 
 
Windows: 
Složky a stromová struktura 
 
 
 
Základy práce v textovém procesoru 
- nový textový dokument 
- uložení dokumentu 
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Prvouka 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PRVOUKA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 

 
Obsahově, časově, organizačně 
 
- v 1., 2. i 3. ročníku se vyučují dvě hodiny týdně, předmět  obsahuje všechna témata vzdělávacího  oboru Člověk a jeho 
svět: 
Místo, kde žijeme – místo bydliště a školy, obec a kraj, nebezpečí 
Lidé kolem nás – vztahy v rodině a společnosti, odlišnosti, význam práce 
Lidé a čas – režim dne, roku, minulost a současnost, pověsti 
Rozmanitost přírody -  změny v ročních obdobích, živočichové, rostliny, ochrana přírody 
Člověk a jeho zdraví – hygienické návyky, silniční provoz, stavy ohrožení 
 
-  využití  knih, encyklopedii, počítačové učebny, vycházek, exkurzí … 
 
Průřezová témata: OSV, VDO, MUV, EV, 
 
Výchovná  a vzdělávací oblast: 
 
Kompetence k učení: 
 
Učitel 

- vede žáky k objevování, poznávání a zkoumání 
- podporuje orientaci a třídění informací ( důležitost pro život) 
- chápe propojení minulosti  pro  budoucnost jedince,  lidstva 

 
Kompetence k řešení problémů: 
 
Učitel 

- vede k účelnému rozhodování v bezpečnostně-krizových situacích 
- podporuje využití  všech možných materiálů   (encyklopedie, internet …) 

 
Kompetence komunikativní: 
 
Učitel 

- dbá na rozšiřování slovní zásoby v probíraných tématech 
- vede žáky k samostatnému vystupování a vyjadřování v konfliktních situacích 
- vyžaduje slušnou  prezentaci   vlastních názorů 

  
Kompetence sociální: 
 
Učitel 

- podporuje efektivnost práce ve skupinách – odlišnost názorů, význam diskuse 
- vyžaduje respektování  ostatních 
- vede  žáky k slušnému  obhajování  svých názorů 

  
Kompetence  občanské: 
 
Učitel 

- podporuje spolupráci mezi žáky 
- motivuje žáky:“ i maličkostí  mohu pomoci“ 

 
Kompetence pracovní: 
 
Učitel 

- utváří u žáků pracovní i  bezpečnostní návyky v samostatné i skupinové činnosti 
- využívá  různé  dostupné  materiály, nástroje, nářadí… 
- vede žáky ke sledování pokroků  v  technice 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník:1. 
 

        

                             Výstup 
             

                                   Učivo 
 

    Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy,   projekty a kurzy… 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- seznámí se s prostředím třídy, školy, ukázněností, 
- udržuje pořádek v aktovce, ve třídě, škole,  
uspořádá si pracovní místo 
- rozliší čas k práci a odpočinku 
- v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla 
chůze po chodníku a po silnici 
- bezpečně překoná silnici 
- rozezná a používá bezpečnou cestu do školy 
 
 
 
 
- rozlišuje nejbližší rodinné příbuzenské vztahy, 
významu  rodiny, 
- seznamuje se s některými povoláními 
 
 
 
 
 
 
-  rozlišuje časové údaje v denním životě, uplatní 
některé poznatky o sobě, o rodině a činnostech 
člověka 
- jmenuje jednotlivé dny v týdnu 
 
  
- pozoruje a porovnává změny v přírodě v ročních 
obdobích, 
-  je seznámen s některými druhy plodin v určitém 
ročním období, 

 
Místo,kde žijeme 

 
- naše třída, škola, školní řád, bezpečné a slušné 
chování, hygienické návyky 
- okolí školy: bezpečná cesta do školy i domů, 
dopravní značky v okolí školy, riziková místa a 
situace 
- účastník silničního provozu – chodec, cyklista, 
dopravní prostředky 
- pravidla chůze po chodníku 
- pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky 
- přecházení silnice 
 
 
Lidé kolem nás 

 
- rodina a příbuzní, domov, zařízení bytu, pojmy:    
otec, matka, dědeček…, 
- denní režim, stolování, stravovací návyky, domácí 
příprava žáka,  
- adresa, všeobecné i rodinné tradice ( Vánoce, 
Velikonoce…), 
-  pomoc starším lidem, 
- kde pracují rodiče,surovina,výrobek 
 
Lidé a čas 

- základní pojem času: hodina,den a noc, 
dopoledne, odpoledne, ráno, večer, denní režim 
 
Rozmanitost  přírody 

 
- roční období + jednotlivé měsíce, změny v přírodě 
(rostliny a živočichové )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pč –modelování, výrobky na Vánoce a Velikonoce 
 
Vv – kresba,malba 
 
- vycházky po škole a nejbližším okolí, exkurze  
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- učí se základním hygienickým a režimovým  
návykům 
- chová se tak, aby neohrožoval zdraví své i 
ostatních 
- ví, jak přivolat lékaře, požárníky 
- rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru 
- určí vhodní místa pro hru a trávení volného času 
- dodržuje pokyny dospělých při mimořádných 
situacích 

- ochrana přírody 
- pole, zahrada, sad,les (pěstování, sklizeň, nářadí ) 
-  základní části rostlin, ovoce a zelenina - hygiena 
a význam pro životosprávu 
-  zástupci  některých živočichů v regionu, zvířata a 
mláďata, kalendář přírody, péče o zvířata 
 
Člověk a jeho zdraví 

 
- části obličeje, těla a jejich typy 
- úraz a nemoc, lékař, zdravotní sestra,ordinace, 
- prevence a  hygiena, otužování, správné  oblékání  
do školy, při sportu a hře 
- bezpečná místa, nebezpečí od neznámých lidí 
- hry, sporty,lidové zvyky a bezpečnost 
- krizové situace, vhodná a nevhodná místa pro hru 
- chování za mimořádných událostí – požár, bouřka, 
důležitá tel. čísla   
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 66 - 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PRVOUKA 

Ročník: 2. 
 

        

                              Výstup 
 

              

                                     Učivo 
 

Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy, projekty a kurzy… 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-  ví  o nebezpečí cesty do školy 
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby jejich estetické hodnoty a 
rozmanitost 
 
 
 
 
- uvědomuje si nutnost slušného chování 
- je veden k toleranci mezi spolužáky, pohlavími, 
rasami 
- odvodí význam a potřebu povolání a pracovních 
činností 
- rozšiřuje si znalosti o příbuzenských vztazích, 
rolích rodinných příslušníků a vztazích mezi nimi 
- je veden k ochraně svého bezpečí při jednání 
s neznámými lidmi 
 
 
- užívá časových údajů při posuzování  v okolí, 
rodině, přírodě 
- odliší minulé, současné a budoucí(rodina, region ) 
- hovoří o práci, o činnostech člověka 
- chápe význam povinností v zaměstnání 
- ví o nutnosti odpočinku a zájmech 
- zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného 
času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim 
čelit 
 
 
 
 

 
Místo, kde žijeme 

 
- školní řád,  
- domov, obec: město x vesnice 
- významná místa,  poloha v krajině 
- vodní zdroje 
- doprava 
- základní typy krajiny 
- lidské zásahy v regionu – ochrana 
 
Lidé kolem nás 

 
- škola a společnost: pozdravy, negativní projevy 
chování 
- rodina: členové a jejich role, příbuzenské vztahy, 
funkce, ohleduplnost, pořádek, povinnosti, fáze 
života, doba práce a odpočinku,  
- domácí mazlíčci - péče 
 
Lidé a čas 

 
- rok, měsíce, týdny, hodiny 
- čas a naše rodina, oslavy a svátky 
- roční období  
- denní režim 
- minulost, přítomnost a budoucnost domova i 
vlasti, pověsti, památky regionu 
- práce dospělých, profese a řemeslo, práce fyzická 
a duševní, dovolená 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUV – Lidské vztahy (ohleduplnost k sociální a 
náboženské odlišnosti ve třídě, škole i okolí) 
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- pozoruje, popíše a porovnává viditelné změny v 
přírodě v závislosti na ročních obdobích 
- třídí některé přírodniny podle základních znaků, 
- uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 
- pozná a jmenuje nesprávné a nešetrné chování v 
přírodě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- správně používá pravidla chování na stezkách pro 
chodce 
- rozeznává vybrané značky pro chodce 
- bezpečně překoná silnici 
- rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru 
- uplatňuje pravidla správného cestování 
dopravními prostředky 
- rozeznává a používá bezpečnou cestu do školy 
- je seznámen se základními funkcemi lidského těla 
- udržuje preventivní a hygienické návyky 
- je veden k neohrožování zdraví svého i ostatních 
- pokouší se odmítnout ohrožující komunikaci 
- požádá o pomoc, ví, jak ji přivolat 
- chápe některé mimořádné události ohrožení a řídí 
se pokyny dospělých 
- zná důležitá telefonní čísla, ovládá způsoby 
komunikace s operátory tísňových linek 
 
 
 

 
Rozmanitost přírody 

 
- podzim: proměny v přírodě, sklizeň a uskladnění 
podzimních plodin, části bylin a stromů, druhy 
zeleniny, třídění ovocných plodů, typy lesů, jedlé a 
jedovaté huby, péče o pokojové rostliny 
 
- zima: proměny v přírodě, přezimování rostlin a 
zvířat, hospodářská zvířata, užitek, ptáci, savci, 
užitek a péče 
 
- jaro: proměny v přírodě, význam zeleně pro život, 
základní podmínky života (voda, vzduch, půda, 
oheň a některé jejich vlastnosti), ochrana a 
ekologické chování v přírodě 
 
- léto: proměny v přírodě, les, louka, pole, rybník 
 
Člověk a jeho zdraví 

 
- cesta do školy 
- vztahy mezi účastníky silničního provozu 
- chodník a stezka pro chodce 
- silnice, krajnice 
- místo pro hru 
- přecházení silnice 
- cestování autem a dopravními prostředky 
- lidské tělo: stavba, funkce nejdůležitějších orgánů, 
smysly, hygiena, běžné nemoci, lékárnička, 
ošetření lehčích poranění, přivolání pomoci 
- zdravá výživa: rizika návykových látek, jak 
odmítnout 
- násilí, nebezpečí od neznámých lidí, linka důvěry 
- situace ohrožení, důležitá telefonní čísla 
 

- přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku   

 
 
 
 
 
 
 
EV  - Vztahy člověka k prostředí (člověk a jeho  
        prostředí)  
 
 
- vycházky v jednotlivých ročních obdobích 
 
 
Vv- kresba 
 
Pč – modelování, výrobky z přírodnin 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PRVOUKA 
 

Ročník: 3. 
 

 

                              Výstup 
 

                             Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty a kursy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
 
- orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, 
v místní krajině 
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště, školy a cestu na určené místo 
- rozliší a pojmenuje možná nebezpečí 
v nejbližším okolí 
- začlení své město do příslušného kraje a 
obslužného centra ČR 
- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí 
města 
 
- má osvojené základy společenského chování 
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem a 
nedostatkům 
- dohodne se na společném postupu a řešení se 
spolužáky 
 
 
- pracuje s časovými údaji 
- uplatńuje základní poznatky o lidské společnosti, 
soužití a zvycích 
- na příkladech porovnává minulost, současnost a 
budoucnost 
- pojmenuje kulturní či historické památky, rodáky, 
či významné události regionu 
 
- užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, 
hmotnost, objem, teplotu 
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 

 
Místo,kde žijeme 
 
 
- Domov  
- Škola 
- Obec, region, místní a okolní krajina 
- Kultura, současnost a minulost v našem životě 
 
 
 
 
 
Lidé kolem nás 
 
- Rodina 
- Soužití lidí 
- Chování lidí – ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
 
 
Lidé a čas 
 
- Orientace v čase a časový řád 
- Současnost, minulost a budoucnost v našem 
životě 
- Báje, mýty, pověsti 
 
 
Rozmanitost  přírody 
 
- Vlastnosti a změny látek 
- Voda a vzduch 

 
 
 

Hv - lidové písně 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
OSV  - Mezilidské vztahy 
          - Poznávání lidí 
 
 
 
VDO - Občanská spol. a škola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vycházka 
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                              Výstup 
 

                             Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty a kursy 
Poznámky 

látek 
- určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti 
- rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny 
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků 
- uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 
 
 
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle 
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví 
- ošetří drobná poranění  
- chová se obezřetně při setkání s neznámými 
jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné dítě 
- uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
pro chodce 
- používá reflexní doplňky a zná jejich dopad 
- rozeznává vybrané značky 
- bezpečně překonává silnici 
- ovládá a využívá pravidla jízdy na bruslích a 
koloběžce 
- uplatňuje bezpečné chování v dopravních 
prostředcích a na zastávkách 
- vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení 
volného času (i konkrétních her a činností) a volí 
odpovídající způsoby ochrany (jednání, 
organizace, ochranné pomůcky) 

- Vážení a měření 
- Nerosty, horniny a půda 
- Rostliny 
- Živočichové 
- Houby 
- Životní podmínky 
- Ohleduplné chování k přírodě 
 
Člověk a jeho zdraví 
 
- šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání 
- Lidské tělo - základní stavba a základní funkce a 
projevy člověka  
- Péče o zdraví  
- nemoci přenosné a nepřenosné a prevence 
nemocí a úrazů 
 -Zdravý životní styl – správná výživa, výběr a 
způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba 
stravy, pitný režim 
- Osobní bezpečí 
- Pravidla pro chodce  
- Bezpečné chování na silnici 
- Místo pro hru 
- Přecházení silnice – modelové situace 
- Cestování autem 
- Cesta dopravními prostředky 
- Dopravní značky 
- Předcházení rizikovým situacím v dopravě a 
dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky) 
 

 
 
EV - Ekosystémy - les, pole, vodní zdroje, město, 
vesnice, kulturní krajina 
 
 

EV - Lidské akt. a problémy  ŽP 
      - Vztah člověka k prostředí 
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Přírodověda 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět  
Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 
Obsahově, časově, organizačně: 
  

- vyučuje se ve 4.třídě dvě hodiny týdně, v 5. třídě jednu hodinu týdně 
-  předmět je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, členěného do  těchto tématických okruhů: 
Místo, kde žijeme 

- okolní krajina: zemský povrch, rozšíření půd,rostlinstva a živočichů  a jejich  třídění, naše vlast, vesmír, svět a Evropa, 
působení lidí na krajinu a ŽP 
Lidé kolem nás 

- vhodné chování a jednání mezi lidmi, jedinec a společnost, chápání a tolerance 
- základní globální problémy, problémy ŽP v ČR i ve světě,   problémy konzumní společnosti 
Lidé a čas 

- orientace v čase – kalendář, letopočet, čas a historie, vesmír a náš čas,režim dne 
- současnost a minulost 

 
 Rozmanitost přírody 
 
- Země a sluneční soustava 
- rovnováha v přírodě 
- proměnlivost a rozmanitost v živé i neživé přírodě, životní podmínky a potřeby,  rostliny,živočichové houby, znaky života 
- lidská činnost a příroda, ochrana ŽP a přírody, živelní pohromy, ekologické katastrofy,chování a prevence, likvidace 
  odpadů 

 
Člověk a jeho zdraví 
- biologické a fyziologické funkce člověka, jeho potřeby,reprodukce a vývoj jedince 
- péče o zdraví  a první pomoc 
- láska, rodičovství, základy sexuální výchovy 
- vlivy techniky, nové energie 
- situace hromadného ohrožení 
 
 
Předmětem prolínají průřezová témata  OSV,  EV 
 
Rozvoj klíčových kompetencí  žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- žákům  umožňuje používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie odbornou literaturu 
- vede žáky k  získávání informací o přírodě, učí se ji pozorovat,zaznamenávat a  hodnotit výsledky svých 

pozorování 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- zařazuje metody a pokusy, při kterých mohou žáci sami docházet k objevům, řešením a závěrům 
- učí žáky správně se  rozhodovat v různých situacích, řešit zadané úkoly a vyhledávat si k řešení informace 

 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

- vede žáky ke správné terminologii 
- v osvojovaných tématech podporuje rozšiřování slovní zásoby žáků a její užívání ve vlastních projevech 

 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- zadává úkoly pro společnou práci 
- při práci ve skupině učí žáky spolupracovat, respektovat a hodnotit názory a zkušenosti ostatních 
- zajímá se o náměty a názory žáků  
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Kompetence občanské 
 
Učitel 

- buduje u žáků ohleduplnost k přírodě 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
- učí poznávat a chápat  rozdíly mezi lidmi, učí k toleranci a bezproblémovému jednání 
- učí zachování rozvahy v situacích ohrožení 
- umožní žákovi zažít úspěch 

 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- umožní žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat 
- vede žáky ke správnému užití pomůcek, vybavení, techniky 
- vede k dodržování pravidel bezpečnosti v samostatné i týmové činnosti 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník: 4. 
 

         
                               Výstup 
 

             
                                     Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové 
vztahy, projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
- prohlubuje znalosti o propojenosti živé a neživé  přírody, o 
rovnováze v přírodě 
- uvede přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské 
zdraví a životy, vymezí (vybere z příkladů) vhodný způsob 
ochrany 
- popíše základní ekosystémy v ČR 
- pozná a pojmenuje typické živočichy a rostliny (pole, louka, 
les, voda, lidská obydlí) 
- jednoduše popíše  stavbu jejich těl a způsob života  - 
rozezná rostlinná  patra 
- ví, jak se chovat v lese, uvědomuje si jejich význam - 
porovnává základní projevy života na určitých organismech 
- hodnotí činnosti člověka v přírodě, jeho  negativní i pozitivní  
vliv 
- naplánuje , založí a vyhodnotí jednoduchý pokus 
 
- plánuje svůj čas k učení i zábavě vzhledem ke svým 
potřebám a s ohledem na ostatní 
- uvědomuje si správné chování v situacích ohrožujících 
zdraví 
- v modelových situacích ohrožení bezpečí v běžných 
situacích volí správné situace ochrany, přivolání pomoci i 
pomoci jiným 
- popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě 
- zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na kole 
- vybere bezpečné místo pro pohyb na kole 
- rozezná vybrané dopravní značky 
-  vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí 
odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista 
- je seznámen s nebezpečností návykových látek a jejich 
odmítáním a prevencí 
- rozpozná život ohrožující zranění 
- ošetří drobná poranění, umí zajistit lékařskou pomoc 
- je seznámen s druhy mimořádných situací ohrožujících 
život, zná varovné signály, chování při evakuaci, zná důležitá 
tel.čísla 

 
Rozmanitost přírody 

- životní podmínky, jedinec  a druh 
- rizika v přírodě – rizika spojená s ročními 
obdobími a sezónními činnostmi, mimořádné 
události způsobené přírodními vlivy a ochrana před 
nimi 
- druhy zemědělských plodin, ovoce a zeleniny 
- rostliny, houby, živočichové, horniny a nerosty 
- látky a jejich  vlastnosti - porovnávání látek 
- vznik a význam půdy 
- vzájemné vztahy mezi organismy 
- ochrana přírody a ŽP 
- likvidace odpadů 
 
- složení půdy,vývoj života rostliny apod. 
 
Člověk a jeho zdraví 
 

- návykové látky, hrací automaty a počítače a 
závislost 
- orientace v čase (kalendář, režim dne, roční 
období) 
- základní stavba lidského těla 
- zdravá výživa 
- výbava jízdního kola a cyklisty 
- bezpečí na kole, bezpečná místa pro jízdu 
- cyklista na silnici 
- cyklista na křižovatce 
- první pomoc při drobných poraněních 
- živelné  pohromy, havárie 
- záchranný systém  
- improvizované a stálé úkryty 
- jak se zachovat  

 
 
EV – Základní podmínky života 
       
EV – Ekosystémy 
 
 
 EV - Vztah člověka k živ. prostředí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Seberegulace a 
sebeorganizace 
 
 
Čj – vypravování o prázdninových 
cestách 
 
Vv – kreslení 
  
Pč – modelování 
 
 
 
vycházky… 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA 

Ročník: 5. 
 

         
                               Výstup 
 

              
                          Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- vysvětlí pojmy vesmír, planeta,družice 
- jmenuje základní podmínky života na Zemi 
v závislosti na vesmírné, živé i neživé přírodě,  
- zamýšlí  se nad zásahy  člověka do ekosystémů 
na Zemi, Evropě  i nejbližších regionech 
- využívá klíčů a encyklopedií k pozorování a třídění 
organismů 
- vysvětlí rozdělení času a střídání ročních období 
- založí, sleduje a vyhodnotí jednoduchý pokus 
 
- rozliší etapy lidského života 
- účelně plánuje práci i záliby s ohledem na okolí,  
- snaží se využívat předaných poznatků o lidském 
těle a nejdůležitějšíh orgánových funkcí 
- zná základy první  pomoci 
- je seznámen  s bezpečným a ohleduplným   
chováním mezi chlapci a dívkami (sexuální 
chování) 
- orientuje se v příčinách a prevenci vzniku požárů,  
povodní a atmosférických  poruch, zásadách první 
pomoci a solidarity 
- odmítne jednoduchým způsobem návykovou látku 
- chápe preventivní ochranu zdraví 
- v modelových situacích prokáže schopnost 
vhodně reagovat na pokyny dospělých a jednat 
v souladu s pravidly ochrany 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmanitost přírody 

- sluneční soustava, podmínky života a jejich  
rozmanitost, zeměpisná pásma 
- vlastnosti, složení, proudění vzduchu 
- oběh vody v přírodě 
- třídění rostlin a živočichů 
- přizpůsobení se rostlin a živočichů prostředí (les, 
voda, pole, louka, městské aglomerace…) a jejich 
zástupci 
- den a noc, roční období 
- podnebí a počasí 
- chráněné rostliny a živočichové 
- ochrana přírody a ŽP 
- Země – planeta lidí 
Člověk a jeho zdraví 
- vývoj člověka jako jedince i člena společnosti 

- vliv životního prostředí 
- kostra a svalstvo 
- dýchací, vylučovací a trávicí soustava 
- partnerství, manželství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, 
partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka 
vztahů, etická stránka sexuality 
- péče o zdraví ( zdravá výživa, sex. výchova) 
- příčiny, druhy a prevence požárů (příčiny a 
prevence vzniku požáru, ochrana, evakuace při 
požáru), integrovaný záchranný systém, povodní, 
- mimořádné události a rizika ohrožení s nimi 
spojená – postup v případě ohrožení (varovný 
signál, evakuace, zkouška sirén) 
- první pomoc 
- důležitá telefonní čísla 
- návykové látky a zdraví, hrací automaty a 
počítatače, nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií 

 
 
  
 
 
 
EV - Lidské aktivity a problematika životního 
        prostředí  
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- orientuje se  ve vlastnostech a zkoumání látek 
- rozpozná  jednoduché stroje a jejich funkci 
- zná rozdíl mezi surovinou a  lidským výtvorem 
- poznává význam a výrobu elektrické energie 
- zná nebezpečí  úrazů elektrickým proudem 
 
 
 
- uvědomuje si vliv výroby na životní prostředí 
 
 
 
 
- bezpečně ovládá pravidla chodce a cyklisty 
- rozeznává rozmanité dopravní značky 
- poznává vztahy účastníků silničního provozu 
- odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí 
správné řešení 
- zná ohleduplné chování a osvojuje si ho 
- snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na 
sebe i ostatní účastníky silničního provozu 

- označování nebezpečných látek 
- ochrana před infekcemi přenosnými krví 
(hepatitida, HIV/AIDS) 
 
Člověk a technika  

- voda, vzduch,půda 
- jednoduché stroje 
- výroba železa, skla, cukru, papíru 
- elektrické přístroje,elektrický obvod 
- výroba el. energie, nutnost šetření 
- první  pomoc při úrazu el. proudem 
Místo, kde žijeme 
- oblasti zasažené neekologickým způsobem 

výroby 
 
 
 
Dopravní výchova: 
- na chodníku – shrnutí bezpečnostních pravidel 
- výbava jízdního kola a cyklisty 
- chodec a cyklista na silnici 
- bezpečná jízda 
- volný čas a sportovní aktivity 
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Vlastivěda 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 
Obsahově, časově, organizačně 

 
vyučuje se ve 4. třídě jednu hodinu týdně, v  5. třídě dvě hodiny týdně 
předmět je realizován ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 
realizují se témata: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé  a čas 
 
Místo , kde žijeme 
-  organizace života v obci, státě, světě 
-  poznávání místních, regionálních skutečností, důraz se klade na dopravní výchovu 
-  uvědomování si vztahu k vlasti, národu, rasám, ostatním státům na Zemi  i Evropě 
 
Lidé kolem nás 
-  základy vhodného chování a jednání mezi lidmi(pomoc,solidarita, úcta, snášenlivost) 
-  seznámení se základními právy a  povinnostmi občana ve společnosti i ve světě 
-  demokracie, monarchie, diktatura 
-  výchova k občanské zodpovědnosti 
 
Lidé a čas 
-  orientace v dějinném čase, utváření historie 
-  vyvolávat zájem o samostatné vyhledávání různých historických dějů, zkoumat a porovnávat se současností 
 
Člověk a  jeho zdraví 
- světové ekologické  problémy 
 - důsledky  chování k přírodě a společnosti 
     
Budou realizována průřezová témata MUV, MEG,VDO, MUV 
 
Rozvoj klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- vede k užívání správné terminologie, srozumitelně vysvětlí, co má žák znát 
- vysvětlí orientaci na mapách 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- umožní práci s encyklopediemi, odbornou literaturou a internetem 
- umožní zažít úspěch při samostatných i skupinových pracích 

 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

- snaží se vyjádřit různými způsoby různost krajiny, charakteristiky národností… 
- vede k rozlišování minulosti, přítomnosti, budoucnosti 
- podněcuje k argumentaci  a ověřování výsledků 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- vede žáky k rozlišování vztahů mezi lidmi i národy 
- umožňuje žákům poznat význam různých povolání 
- zařazuje práci ve skupinách - sebehodnocení 
- vytváří příležitost k interpretaci různých získaných materiálů 

 
Kompetence občanská 
 
Učitel 

- podporuje vyhledávání  významných rodáků, památek v regionu, ČR i Evropě 
- vede žáky k tolerování odlišnosti v lidské společnosti 
- vede žáky k hodnocení činnosti své i ostatních, spravedlnosti, charitě 
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Kompetence  pracovní 
 
Učitel 

- vede k plánování  úkolů, zvlášť těch, které vedou ke spolupráci 
- zajímá se o názory a zkušenosti žáků 
- umožňuje žákům porovnávání poznatků o společnosti, soužití a práci 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 77 - 

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník: 4. 
        Výstup              Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy… 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
- určuje světové strany 
- je seznámen  s pojmy náčrt, mapa 
- najde na dostupných mapách svou obec a pokusí 
se v ní určit povrch krajiny 
- určí sousední státy ČR 
- ví, co je krajina, národ, menšina 
- rozliší  zeměp. pásma a přírodní podmínky  života 
na Zemi  
- snaží se  vyhledat regionální zvláštnosti 
- vypráví o zážitcích z cest  
- seznamuje se se zvláštnostmi regionů  v ČR i 
Evropě ve všech oblastech 
 
chápe postavení jedince v nejužší společnosti , 
regionu, státu, Zemi 
- objasní historické důvody zařazení státních svátků 
a symbolů 
- snaží  se  o ohleduplnost ( rasy, pomoc slabším) 
- rozpoznává netolerantní jednání a chování 
- snaží se o klidné řešení problémů 
- je seznámen s právní ochranou 
- orientuje se ve formách vlastnictví, používá peníze 
v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu 
nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, 
vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 
dluhy 
 
- problémy nesnášenlivosti 
- uvědomuje si  globální   problémy ŽP 
- pokouší se najít řešení, ve výše uvedených 
problémech, ať už na základě zkušeností ze svého 
okolí, či informací získaných z médií 
- uvědomuje si minulost, současnost 
- chápe význam činnosti našich předků pro život 
dalších pokolení na našem území 
- pracuje s časovými údaji, encyklopediemi a 

 
Místo, kde žijeme 

 
- naše obec,kraj 
- naše  vlast,  zemský   povrch, ovzduší, podnebí , 
voda, půda, rostlinstvo, živočichové,  
- vliv krajiny na  život lidí  i  naopak,  
- podstata, druhy a účel map, svět strany,barvy na 
mapách 
 
Lidé kolem nás 

- postavení ČR v Evropě 
- státní  zřízení – principy demokracie, monarchie 
- zákony,  
-  práva a povinnosti, základní lidská práva a práva 
dítěte, protiprávní jednání a korupce, právní 
ochrana občanů a majetku včetně nároku na 
reklamaci 
- státní  symboly a svátky 
- vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné, 
hmotný a nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a 
výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní 
forma peněz, způsoby placení, banka jako správce 
peněz, úspory, půjčky 
 
- kultura-  podoby a projevy, instituce, masová 
kultura a subkultura 
 
 
Lidé a čas 

- měření času, kalendář, lidské generace, 
- naši předkové – způsob života, bydlení, předměty 
denní potřeby, průběh lidského života 
- státní svátky a významné dny 
- báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, 
domov, vlast, rodný kraj 
- péče o regionální památky 
- lidé a obory zkoumající minulost 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEG – Evropa a svět nás zajímá  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
VDO – Občan, občanská společnost a stát   
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mediálními zdroji 
- snaží se zdůvodnit význam movitých i nemovitých 
kulturních památek 
- srovnává způsob života a práce v minulosti a 
současnosti 

nejstarší osídlení naší vlasti, Velká Morava, 
Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, Jagellonci, 
30iletá válka, nástup habsburského soustátí 
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 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 
Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 

Ročník: 5. 
 

        
                              Výstup 
 

              
                               Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-ví, co je kontinent a oceán, najde je na mapě i 
globu 
- ukáže polokoule a zeměpisná pásma, ví o 
nepříznivých zásazích člověka do přírody,  je 
seznámen se zvláštnostmi osídlení v zemských 
pásmech včetně rostlinstva a živočichů 
- chápe správní, historické i přírodní odlišnosti  
států Evropy, 
- vypráví zážitky a zajímavosti z vlastních cest,  
- chápe nutnost spolupráce s evropskými státy, 
porovná jejich odlišné způsoby života a kultury, 
- ví o historickém, kulturním i politickém významu 
hlavního města 
- orientuje se na mapě ČR (kraje, povrch, řeky…) 
- poznává důležitost jednotlivých oblastí pro 
získávání  surovin, zemědělství, průmysl odpočinek 
- chápe význam ChKO 
- vyjádří vztahy mezi lidmi a vyvodí pravidla pro 
soužití 
- je veden k chápání osobností ostatních, solidaritě, 
pomoci 
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a 
odůvodní svoje názory 
-  zopakuje si určování času v souvislosti 
s dějinnými událostmi, 
- využívá archivů, knihoven, médií.. k pochopení 
minulost 
- sleduje minulost a současnost v regionu 
- využívá vzpomínek příbuzných i jiných pamětníků 
k porovnání života a práce v minulosti i současnosti 
- vyhledává zajímavosti, pověsti z rodného kraje 

 
Místo, kde žijeme 

- Země - kontinenty, oceány 
- Evropa – její státy, povrch, města, zřízení, kultura 
- sousední státy ČR – zřízení, města, povrch, řeky 
průmysl, kultura, jazyk 
- Praha – poloha, historie, památky, význam, 
kultura, průmysl 
- kraje ČR – města, pohoří, vodstvo, průmysl, 
zemědělství, památky, kultura, zvláštnosti 
- chráněná území 
 
Lidé kolem nás 

 
- vztahy mezi lidmi a národy, respektování kultury, 
víry a rasy, nebezpečí terorismu, ochrana 
osobnosti, majetku,duševních hodnot, návrhy na 
zlepšení života a vstřícném řešení problémů ve 
společnosti lidí i soužití s přírodou 
- obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, 
církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“ 
 
Lidé a čas 

 - tereziánské a josefínské reformy, osvícenectví 
- revoluční rok 1848 
- národní obrození, vývoj vědy a techniky, 
- kulturní život v 19.st., 
- 1. sv. válka 
- vznik ČSR a její vývoj 
- 2. sv. válka, okupace, obnovení a poválečný vývoj 
republiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
MEG – Evropa a svět nás zajímá 
         - Objevujeme Evropu a svět 
          
 
 
 
 
 
 
 
MUV – Lidské vztahy  
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Hudební výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni 
 

Hudební výchova je předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura a jejím nejdůležitějším úkolem je seznámit žáky 
s hudebním uměním našich i světových skladatelů a jeho historickým vývojem. Umět rozpoznat jednotlivé prvky děl          
a také se na hudebním umění podílet a získávat tak zkušenosti např. s hrou na hudební nástroj, zpěvem, atd. 
 
V tomto předmětu se na prvním stupni žáci seznamují se základními pravidly správného zpěvu, hlasová hygiena, 
správná práce s hlasem, správné držení těla,  a učí se již rozlišovat zvuk a tón, doprovázet písničky na hudební nástroje 
a vnímat tak rytmus. Všímají si, že písničky jsou zapsány jinou abecedou, než se používá při psaní textů, snaží se o její 
zápis a při poslechu určité melodie se učí tancem a pohybem ztvárnit slyšené tóny. Rozeznají hudbu vážnou i moderní           
a začínají zjišťovat svoje sympatie pro určité styly a žánry. 
 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř 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 
 
Formy realizace: 

Žáci využívají audiovizuální techniku a různé dostupné vyučovací pomůcky, učebnice a zpěvníky. 
 
Časová dotace: 1. – 5. ročník – 1 hodina týdně 

 
Místo realizace: kmenová třída 

 
Průřezová témata: nejsou realizována 

 
Rozvíjené kompetence: 
Kompetence k učení 
 
Učitel  

- vede žáky ke zpěvu na základě jejich dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 
- vede žáky k užívání správné terminologie  a symboliky 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků  
- vede žáky k vzájemnému naslouchání 

 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel  

- se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 
- vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky 

  
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- vede žáky ke kritickému usuzování a posuzování žánrů a stylů hudby 
- vede žáky k vzájemnému naslouchání 
- vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 
Kompetence občanská  
 
Učitel 

- vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy  hudebních děl 
- umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- sleduje při hodině pokrok všech žáků a vede je k užívání různých nástrojů a vybavení 
- vede žáky k používání obecně známých termínů, znaků a symbolů 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 1. 

 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Při zpěvu správně stojí či sedí.  
- Snaží se dodržovat celkovou hlasovou hygienu. 
- Provádí hlasová a dechová cvičení. 
- Zřetelně vyslovuje. 
- Rozlišuje hlas mluvený i zpěvní, zvuky a tóny kolem sebe. 
- Umí vytleskat rytmus podle vzoru. 
- Ovládá slova písní, zpívá písně odlišného charakteru. 
- Pozná tóny vysoké, hluboké, dlouhé a krátké. 
- chápe význam not. 
- Osvojuje si dětské popěvky, říkadla, rozpočitadla. 
- Vymýšlí melodii k říkadlům. 
- Zpívá slabě a silně, pomalu a rychle. 
- Procvičuje výslovnost jednotlivých hlásek. 
- Rukou naznačuje postup melodie. 
 
 
- Využívá hru na tělo (tleskání, dupání apod.) 
- Učí se používat dětské hudební nástroje a jejich správné držení 
k rytmických cvičením a hudebnímu doprovodu. 
- Pozná a umí pojmenovat klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, 
hůlky, bubínek. 
- Hraje rytmus na rytmické nástroje, doprovází píseň. 
- Hraje různé hudební hry. 
 
 
- Provádí hudebně pohybovou činnost (držení těla, chůze, 
jednoduché taneční hry, pochod). 
- Část textu zpívá, některá slova znázorňuje pohybem. 
- Pochoduje a tančí podle rytmu poslechové skladby. 
- Připojí vhodný pohybový projev k písni. 
- Tancuje v rytmu hudby. 
- Napodobuje formou hry různé pracovní činnosti. 
 

 
Vokální činnosti 

 
-pěvecký a mluvní projev  - pěvecké dovednosti ( dýchání, 
výslovnost, nasazení a tvorba tónu), 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, zobcových 
fléten, apod.) 
-rytmizace, hudební hry(ozvěna) 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  (2/4 takt) 
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výběr písní závisí na 
vyučujícím a zvolených 
materiálech, učebnicích. 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

Poznámky 

 
 
 
 
 
 
- Pozná a naučí se vybrané vánoční koledy. 
- Pozná vybrané hudební nástroje (viz hudební nástroje) podle 
zvuku. 
- Pozná hymnu ČR a rozumí smyslu textu. 
- Podle ukázky pozná píseň, určí ráz skladby (ukolébavka, tanec, 
píseň, pochod). 
- Rozezná písničky s doprovodem hudebního nástroje a bez 
doprovodu. 
- rozlišuje tóny vysoké a hluboké, rozlišuje zvukovou barvu 
jednotlivých nástrojů. 

 
 
 
 
Poslechové činnosti 

 
-kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas, hudební nástroj 
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
hudba provází výuku ČJ, 
M (Jedna, dvě ..) i Prv 
(Prší, prší) 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Ročník: 2. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy,  
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Dbá na správné rovné sezení při zpěvu, rovné držení vstoje a 
zřetelně vyslovuje. 
- Dbá na správné otvírání úst, správně se nadechuje nosem, 
zadrží dech a nezvedá ramena. 
- Umí zazpívat vybrané vánoční koledy. 
- Podle počátečních úryvků pozná známou píseň. 
- Pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuků kolem 
nás. 
- Rozlišuje zvuky vysoké a hluboké, ostré a jemné, příjemné a 
nepříjemné. 
- Vytleská krátké a dlouhé slabiky. 
- Pozná rozdíl mezi dlouhými a krátkými tóny. 
- Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě. 
- Rukou ukazuje pohyb melodie. 
- rozlišuje rytmus pomalý a rychlý, melodii stoupavou a klesavou, 
zeslabování a zesilování. 
- Zná pojmy notová osnova, nota (nožička, hlavička), houslový 
klíč, pomlka, takt. 
 
 
- Pozná a rozlišuje hudební nástroje podle zvuku – klavír, trubka, 
housle, pikola a vybrané pozná na obrázku. 
- Využívá hry na tělo jako doprovod k písni. 
- Umí užívat dětské hudební nástroje a hrou na rytmické nástroje 
doprovází. 
- Melodizuje říkadlo – vytváří svoji vlastní melodii. 
 
 
 
- Umí se pohybovat podle daného rytmu, při tanci tleskat a do 
pochodu bubnovat. 
- Umí pohybově vyjádřit hudbu, její melodii, zpěv s tancem. 
 
 

 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumentální činnosti 

 
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových 
fléten, keyboardů, apod.) 
-rytmizace, hudební hry (otázka – odpověď), hudební 
improvizace 
 
Hudebně pohybové činnosti 

 
 
-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  (2/4 takt) 
-pohybové vyjádření hudby (pohybová improvizace) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Výběr písní závisí na 
vyučujícím a zvolených 
materiálech, učebnicích 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy,  
projekty a  kurzy 

Poznámky 

 
 
- Ovládá pohybové prvky – krok, chůze po špičkách, podup, 
poskok. 
- Melodii ztvární tancem. 
 
 
 
 
 
- Všímá si předehry, mezihry, dohry. 
- Určuje charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová. 
- Sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá. 
- Rozumí pojmům autor textu, autor skladby.  
 
 
- rozlišuje umělou a lidovou píseň 
- seznámí se s vybranými skladbami klasiků 
 

 
 
 
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, 
…) 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 

Ročník: 3 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu 
- Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě. 
- Imituje podle hraného, zpívaného vzoru. 
- Zpívá intonačně a rytmicky přesně. 
- Umí vytleskat a taktovat dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt. 
- Umí pojmenovat notovou osnovu. 
- rozlišuje a umí napsat notu celou, půlovou, čtvrťovou 
- podle  zápisu not pozná stoupavou a klesavou melodii. 
- Seznámí se s hymnou ČR 
- Naučí se zpívat vybrané písně 
 
- Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, žesťové a umí uvést 
příklad. 
- Je schopen provést ukončení melodie pomocí hudebních 
nástrojů. 
- Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 
- Vytvoří jednoduchou předehru a dohru písně. 
- Improvizuje text. 
- Interpretuje rytmus na hudební nástroje. 
 
 
- Rozliší rytmus valčíku a polky. 
- Umí polkové a valčíkové kroky (chůze dvoudobá, třídobá). 
- Umí pohybově vyjádřit hudbu. 
- Provádí taneční hry se zpěvem. 
- Reaguje pohybem na hudbu – hudba pochodová. 
- Vyjádří pohybem melodii vzestupnou a sestupnou. 
 
- Pozná B. Smetanu a A. Dvořáka. 
- Zná některá díla B. Smetany a A. Dvořáka. 
- Poslechem rozezná hudební nástroje. 
- Poslouchá vážnou hudbu, zábavnou, slavnostní. 
- Rozpozná hudbu instrumentální. 
 

 
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) 
- záznam vokální hudby (nota jako grafický znak pro tón) 
 
 
Instrumentální činnosti 

 
 
-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů. apod.) 
-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, 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, … 
 

 
     
 
 
 
 

 
 
Výběr písní závisí na 
vyučujícím a zvolených 
materiálech, učebnicích 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 4. 

Výstup Učivo 
Průřezová 
témata,mezipředmětové vztahy, 
projekty a kursy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Učí se další písně. 
- Zpívá intonačně a rytmicky přesně. 
- Dbá na dodržování pěveckých dovedností a hlasovou hygienu. 
- Zná pojmy repetice, houslový klíč. 
- Umí napsat houslový klíč. 
- Rozlišuje délky not a umí je zapsat. 
- Zná stupnici C dur (názvy not). 
- Rozšiřuje svůj hlasový rozsah. 
 
- Rozlišuje nástroje dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí. 
- Rytmizace říkadel. 
- Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 
- Pozná podle obrázku některé základní hudební nástroje. 
- Vytváří jednoduchou dohru na hudební nástroje. 
- Využije hudební nástroje k předehře. 
- improvizuje text. 
 
- Improvizuje pohybem rytmus. 
- Umí pohybově vyjádřit hudbu, valčíkový krok. 
- Předvede polku a valčík. 
. 
 
 
 
- 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 opakující se téma v poslouchané skladbě. 
- Poslechem rozliší základní hudební nástroje. 
- Porovná hudbu vokální a instrumentální. 

 
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) 
- hudební hry (otázka – odpověď, ozvěna) 
 
Instrumentální činnosti 

-hra na hudební nástroje (reprodukce motivů, témat, 
jednoduchých skladbiček pomocí nástrojů z Orfeova 
instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.) 
-rytmizace, melodizace a stylizace, hudební 
improvizace  (tvorba hudeb. doprovodu, hudební hry) 
-grafický záznam melodie (rytmické schéma 
jednoduché skladby) 
 
Hudebně pohybové činnosti 

-taktování, pohybový doprovod znějící hudby  (3/4 a 
4/4 takt, valčík, menuet) 
-pohybové vyjádření hudby ( pantomima a pohybová 
improvizace s využitím tanečních kroků) 
-orientace v prostoru (pamětné uchování tanečních 
pohybů) 
 
Poslechové činnosti 

- kvality tónů 
- vztahy mezi tóny - souzvuk 
- hudební výrazové prostředky a hudební prvky 
harmonie, kontrast a gradace, barva 
- hudba vokální, instrumentální, vokálně instrum.  
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výběr písní závisí na 
vyučujícím a 
zvolených materiálech, 
učebnicích 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Ročník: 5. 

Výstup Učivo 
Průřezová 
témata,mezipředmětové 
vztahy, projekty, kurzy  

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Rozšiřuje svůj hlasový rozsah. 
- Provádí správné dýchání. 
- Zpívá intonačně a rytmicky čistě dle svých dispozic. 
- 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. 
- Umí taktovat čtyřčtvrteční takt. 
- Zná původ státní hymny. 
- Umí jednoduché dvojhlasé písně. 
 
 
 
- Doprovodí písně na rytmické a melodické hudební  nástroje. 
- Tvoří různé předehry a dohry. 
- Účastní se hudebních her. 
- Doprovází písně hrou na tělo. 
 
 
- Seznámí se s krajovými lidovými tanci. 
- Umí pohybově vyjádřit nálady, hudbu. 
- Pantomimou vyjádří píseň. 
- Seznámí se s relaxací. 
- Pohybem vyjádří tempo písně. 
- Rozliší a znázorní valčík. 
 
 
- Poslouchá vybrané skladby. 
- Poslechem pozná vybrané smyčcové a dechové nástroje. 
- Pozná varhanní hudbu. 
- Pozná vánoční hudbu a vánoční koledy 
- Pozná trampské písně.   
  

 
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) 
- hudební rytmus (realizace písní ve 3/4  a 4/4  taktu) 
- grafický záznam vokální hudby (čtení a zápis rytmického 
schématu písně, orientace v notovém záznamu) 
 
Instrumentální činnosti 

- hra na hudební nástroje 
- rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace  
(tvorba hudebního doprovodu, hudební hry, tvorba 
předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 
písně 
- grafický záznam melodie (rytmické schéma jednoduché 
skladby) 
 
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 

-hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, 
lidský hlas, hudební nástroj 
(rozvíjení činností z 1. období) 
-hudební styly a žánry (hudba pochodová, taneční, 
ukolébavka, …) 
-interpretace hudby (slovní vyjádření) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výběr písní závisí na 
vyučujícím a zvolených 
materiálech, učebnicích 
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Výtvarná výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět  
v 1. až 5. ročníku následovně: 
ročník – 1 hodina týdně 
ročník – 1 hodina týdně 
ročník – 1 hodina týdně 
ročník – 2 hodiny týdně 
ročník – 2 hodiny týdně 
 
Vzdělávání  ve vyučovacím předmětu 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 
 
      
Vyučovací předmět výtvarná výchova je úzce spjat s ostatními předměty  všech vzdělávacích oblastí. Ve vyučovacím 
předmětu se nerealizují  průřezová témata. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- vede žáky ke samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
- vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 
- podporuje využívání poznatků  v dalších výtvarných činnostech 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 
- vede žáky k přemýšlení o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímání vlastního 

postoje 
 
Kompetence komunikativní  
 
Učitel 

- zapojuje žáky do diskuse 
- vede žáky k respektování názorů jiných 
- vede žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti  

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- učí žáky tvořivě pracovat ve skupině 
- vede žáky ke kolegiální pomoci 

  
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- dbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 
- vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 

 
Kompetence občanské 
Učitel 

- učí žáky chápat a respektovat estetické požadavky na životní prostředí 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 

Ročník: 1. 
 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- seznamuje se základními návyky a postupy při práci s barvami 
- zvládne techniku malby vodovými barvami a temperami 
- umí míchat barvy 
- užívá různé druhy štětců 
- rozlišuje teplé a studené barvy 
 
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem (špejlí), perem 
 
 
- modeluje z plastelíny, z hlíny, moduritu ,z těsta, z papíru 
 
- využívá přírodnin k vytvoření nového objektu 
 
- zvládá základní činnosti tj. skládání, stříhání, vytrhávání 
 
- dbá na pravidla bezpečnosti práce  
 
- rozumí pojmům: hračka – loutka – školní potřeba 
 
- využívá při výtvarných činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
 

 
- organizace práce 
- poznávání  a osvojování si vlastností jednotlivých 
výtvarných materiálů, se kterými bude nadále pracovat 
- osvojování si základů bezpečnosti při práci 
 
1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- rozlišování tvarů, barev a struktur 
- vyjadřování vlastních prožitků, vjemů  pomocí barev 
- pozorování přírody i svého okolí, 
- vyhledávání a dotváření přírodnin, 
- rozvíjení pozorovací schopnosti a paměti, 
- poznávání a zobrazování tvaru a funkce věcí, 
- postava v pohybu ( bez proporčních vztahů) 
 
 
2. Práce dekorativní a prostorové 

- pojem barvy základní 
- míchání barev 
- vlastností barev ( barvy husté - řídké, světlé-tmavé)   
- využívání barev v praxi, 
- barvy teplé a studené 
- praktické rozlišování pojmů kresba a malba, 
- řešení plochy s využitím  barevných a geom. prvků, 
- vlastností plastických materiálů při modelování, 
- využívání prvků lidových tradic 
 
3. Výtvarné umění a životní prostředí 

- zobrazování tvarů a funkcí věcí, 
- práce s ilustrací, poznávání obrázků dětských ilustrátorů 
- rozlišování pojmů – hračka- loutka - školní potřeba 

 
 
 
Mezipředmětové vztahy 
Čj, M, Prv, Hv, Tv, Pč, 
Inf – dle možností učiva 
 
Předmět Vv bude podle 
potřeby integrován s Pč 
 
 

 
 
 
budou zařazeny výtvarné 
práce k významným 
výročím, událostem a 
soutěžím,  
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 

Ročník: 2. 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zvládá techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem 
- umí míchat barvy 
- dovede používat různé druhy štětců  
- rozliší teplé a studené barvy, husté a řídké 
- zvládá monotyp 
 
- zvládá kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, špejlí 
 
- přiměřeně k svému věku a vnímání postihne proporce postavy a 
různých předmětů 
 
- modeluje z plastelíny, z hlíny, moduritu, z těsta,z papíru,  
 
- využívá přírodnin k vytvoření nového objektu 
 
- využívá při výtvarných činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
 
- rozumí pojmům: hračka, loutka, maňásek 

 
Opakování znalostí o barvách a vlastnostech materiálů, 
zásad bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách výtvarné 
výchovy 
1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- Ztvárňování vlastních prožitků a představ, 
- rozvíjení pozorovací schopnosti, 
- výtvarné vyprávění děje pohádek a příběhů, 
- rozlišování tvarů a funkcí předmětů, 
- postižení jednoduchých proporcí postavy i předmětů 
v různém prostředí 
- seznamuje se s různými kombinovanými technikami  
   ( koláž, tiskátka, monotyp, frotáž) 
2. Práce dekorativní a prostorové 

- poznávání pojmu barvy základní, teplé a studené, řídké a 
husté, světlé a tmavé, jejich využívání v praxi, 
- přiměřeně ředění a míchání barev, 
- osvojování si pomocí hry dovednosti práce s linií, 
- využívání  šrafování, zhušťování a zřeďování čar, 
- rozvíjení citu pro barvu, citu pro proporce a prostor, 
- rozvíjení praktických znalostí a zkušen. při modelování 
- prohlubování citu pro výtvarný rytmus 
- seznamování se s jednoduchými grafickými technikami  
  ( otisk, tisk ze šablon, vosková technika) 
- využívání prvků lidových tradic 
 
3. Výtvarné umění a životní prostředí 

- Aktivní práce s ilustrací, 
- porovnávání ilustrací a popis obrázků, 
- seznámení s pojmy hračka, loutka,  maňásek, 
- rozvíjení smyslu pro krásu a vkus 
 
 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Čj, M, Prv, Hv, Tv, Pč, – 
dle možností učiva 
 
Předmět Vv bude podle 
potřeby integrován s Pč 
 
  

 
budou zařazeny práce 
k významným výročím, 
událostem a soutěžím,  
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 

Ročník: 3. 
 

Výstup Učivo 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zvládá techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem, rudkou 
- umí míchat barvy 
- dovede používat různé druhy štětců dle potřeby 
 
- rozliší teplé a studené barvy, husté a řídké 
- zvládá monotyp, koláž, frotáž 
 
- pozná základní druhy barvy a barvy podvojné 
 
- zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem, perem, špejlí, 
křídou 
 
- modeluje z plastelíny, z hlíny, moduritu, z těsta, z papíru, 
 
- využívá přírodnin k vytvoření nového objektu 
 
- využívá při výtvarných činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
 
- přiměřeně ke svému věku a vnímání vyjadřuje proporce lidské 
postavy 
 
- poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky, 
 
- rozliší tvar přírodní a tvar opracovaný člověkem 
 

1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

 
- výtvarné ztvárnění svých prožitků 
- poznání základních barev a jejich vhodné používání  
- výtvarné vyjádření hlavy pohádkové bytosti 
- seznámení se s proporcemi lidské postavy 
- vyhledávání a třídění přírodnin, jejich výtvarné dotváření 
na základě představ 
- rozpoznávání lidských výtvorů, pozorování a 
porovnávání jejich tvarů 
 
2. Práce dekorativní a prostorové 

 
- poznávání vlastností barev a jejich výrazových možností 
- poznávání různých druhů linie  
- rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus (rytmické řazení 
prvků) 
- poznávání základních vlastností plastických materiálů, 
vytváření objemu modelováním 
- využívání prvků lidových tradic 
- používání různých grafických technik 
(frotáž, koláž) 
3. Výtvarné umění a životní prostředí 

- seznamování se s funkcí ilustrace a jejich výrazových 
prostředků  
- poznávání výtvarné hodnoty hračky, loutky 
- seznámení se s různými druhy výtvarného umění 
(malířství, grafika, sochařství) 
 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Čj, M,Aj Prv, Hv, Tv, Pč 
– dle možností učiva 
 
Předmět Vv bude podle 
potřeby integrován s Pč 
 
 

 
budou zařazeny práce 
k významným výročím, 
událostem a soutěžím 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 

Ročník: 4. 

Výstup Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- prohloubí si a zdokonalí techniky malby z 1. období 
- zvládá malbu a kombinaci různých výtvarných technik 
- umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 
- pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty 
a proporční vztahy 
- komunikuje o obsahu svých prací 
 
- umí přesněji výtvarně vyjádřit proporce lidské postavy  
- 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 
 
- rozezná jednoduché 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  
 
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, 
dotváření apod. 
- využívá při Vv činnostech skládání, mačkání, stříhání, trhání, 
vyklápění, posouvání apod. 
 
- využívá při výtvarných činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů pro děti 
 
 

 
1. Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- výtvarné ztvárnění svých prožitků, zážitků z filmů, knih 
- poznávání barvy základní a podvojné 
- přesnější výtvarné vyjádření proporcí lidské postavy 
- sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově 
zajímavých živých i neživých přírodninách a jejich 
výtvarné dotváření  
- pozorování a srovnávání tvarů užitkových předmětů, a 
jejich výtvarné vyjádření v ploše 
 
2. Práce dekorativní a prostorové 

- poznávání výtvarné možnosti linie,  
- poznání různých druhů linií a jejich výrazové možnosti 
- modelování prostorových objektů na základě představ a 
fantazie 
- rytmické řazení různých prvků (přírodních, 
geometrických) 
- seznamování se s kombinovanými, aplikovanými, 
grafickými, textilními technikami 
- využívání prvků lidových tradic 
 

3. Výtvarné umění a životní prostředí 

- poznávání děl některých dětských ilustrátorů  
- rozlišování hračky současné a lidové 
- poznání některých aspektů kultury odívání a kultury 
bydlení 
- využívání prvků lidových tradic 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Čj, M, Aj, Vl, Př, Hv, Tv, 
Pč – dle možností učiva 
 
Předmět Vv bude podle 
potřeby integrován s Pč 
 
 

 
 
budou zařazeny práce 
k významným výročím, 
událostem a soutěžím 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 

Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

 

Ročník: 5. 

Výstup Učivo 

 

Mezipředmětové vztahy, 

průřezová témata, projekty, 

kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zvládne malbu a kombinaci různých technik 
- umí barevně vyjádřit své pocity a nálady pojmenov. a porovnává 
světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční vztahy 
- komunikuje o obsahu svých děl 
 
- 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 a užívá jednoduché grafické techniky 
- zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti 
- hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá  vyjádření na základě 
smyslového vnímání, které uplatňuje pro vyjádření  prožitků  
- získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané 
pohybem a hmatem 
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály - nalepování, 
dotváření apod 
- využívá při Vv činnostech skládání, mačkání, stříhání, trhání, 
vyklápění, posouvání apod. 
- využívá při výtvarných činnostech s různými materiály prvky 
lidových tradic 
- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů - např. J. Lady, O. 
Sekory, H. Zmatlíkové, J. Trnky, J. Čapka, Z. Müllera, A. Borna, 
R. Pilaře a další 
- porov. různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji insp. 
 
 
 
 

 
Výtvarné vyjádření skutečnosti 

- rozvíjení fantazie a představivosti  
- poznávání základních a podvojných barev a jejich 
vhodné používání  
- výtvarné vyjádřené proporcí lidské postavy a hlavy, 
konfrontace představy se skutečností 
- vyjádření vnitřní stavby a vnitřního členění přírodních 
objektů pomocí výtvarné linie 
- rozvíjení prostorového vidění, cítění a vyjadřování na 
základě pozorování prostorových jevů a vztahů 

- srovnávání tvarů užitkových předmětů a jejich výtvarné 

vyjadřování v ploše a i v prostoru 
 Práce dekorativní a prostorové 

- symetrická a asymetrická řešení úkolů dekorativního 
charakteru v ploše 
- sdělná a výtvarná funkce písma (seznámení) 
- poznávání písma jako dekorativního prvku 
- poznávání základních prostorových útvarů a modelování 
podle skutečnosti 
- kompoziční řešení plochy s použitím libovolných 
geometrických prvků 
- využívání prvků lidových tradic 
Výtvarné umění a životní prostředí 

- porovnávání výrazových prostředků různých ilustrátorů, 
poznávání ilustrace jako uměleckého prostředku 
- chápání odlišností uměleckého vyjádření skutečnosti od 
přesné podoby světa 
- poznávání různých druhů výtvarného umění 
- seznámení se s díly malířů, sochařů, architektů 
- poznávání estetické úrovně předmětů denní potřeby 

 
 
Mezipředmětové vztahy 
Čj, M, Aj, Vl, Př, Hv, Tv, 
Pč – dle probíraného 
učiva 
 
Předmět Vv bude podle 
potřeby integrován s Pč 
 
 

 
 
 
budou zařazeny práce 
k významným výročím, 
událostem a soutěžím 
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Tělesná výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 

Obsahově, časově, organizačně 
 
- tělesná výchova je na 1. stupni vyučována v každém ročníku, 1. – 5., dvě hodiny týdně, současně se dbá  i na tělesné              
a hygienické aktivity během celého týdne, zejména na správné držení těla 
Možnosti a organizace ve škole: škola  má k dispozici dostatečně vybavenou tělocvičnu, místní hřiště na kopanou, kde 
improvizuje atletické discipliny a malé, nevybavené hřiště v blízkosti školy. V  hodinách Tv se dbá na dostatečnou 
přípravu organismu na následující cvičební úkony a pohybové dovednosti, žáci jsou vedeni ke spolupráci  a 
organizování, k hodnocení výkonů svých i ostatních. 
 
Vzdělávací obsah  je dle RVP rozčleněn na tři  tématické okruhy: 

  
Činnosti ovlivňující zdraví: organizace, cvičení a bezpečnost při Tv, hygiena,  bezpečnost při přípravě a úklidu nářadí            
a náčiní, vhodné oblečení a obutí, pohybový režim, odhad vlastních možností, význam zátěže a relaxace pro 
organismus, zranění a 1. pomoc při Tv 
Pohybové dovednosti: průpravná cvičení, zvládnutí atletických, gymnastických, akrobatických a rytmických cvičení, 
cvičení na nářadích a s náčiními, různé druhy běhu, skoků, odrazů , hodů míčem, základy atletických, míčových              
a dalších sportovních her, rytmická cvičení, turistika, plavání, zimní sporty, jízda na kole, dopravní výchova, zimní sporty 
Pohybové učení: jednání fair play, názvosloví, signály a povely, úcta k pohlaví a individuálním možnostem ostatních, 
organizace Tv ve škole, význam OH a dalších sportovních soutěží ve škole i regionu, spolupráce v týmu, měření a testy 
výkonů, zdroje informací 
 
V předmětu Tv nerealizujeme průřezová témata. 
 
Rozvoj klíčových  kompetencí: 

 
Kompetence k učení 
Učitel 

- vede žáky k užívání znalostí z mezipředmětových vztahů, zejména v oblasti měření, porovnávání výkonů 
- umožňuje žákům hodnotit výkony své i ostatních podle dohodnutých pravidel 
- informuje žáky, kde získat informace 

 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

- vede žáky k uvědomění si pravidel her a soutěží 
- při problémech je vede ke klidné diskusi, které se účastní i učitel 
- s žáky hovoří o nesportovním chování a jeho důsledcích 
- dodává žákům zdravou sebedůvěru 

 
Kompetence komunikativní 
Učitel 

- vyžaduje reakci žáků na smluvené povely a signály 
- vede žáky k vlastnímu zorganizování sportovních činností 

 
Kompetence sociální a personální 
Učitel 

- vede žáky k uvědomování si rozdílnosti  výkonů spolužáků a jejich respektování 
- vede žáky k respektování rozdílnosti pohlaví  ve výkonnosti i výběru sportů 
- vede ke spolupráci ve skupině 
- kladně hodnotí každé zlepšení jedince i týmu 

Kompetence občanská 
Učitel  

- podtrhuje význam sportu a zdravé životosprávy 
- informuje o nebezpečí zneužívání návykových látek 
- vede žáky  k ohleduplnosti k ostatním i mimo sport 

Kompetence pracovní:  

- žáci ve spolupráci s učitelem upravují sportoviště, nářadí i náčiní, snaží se posuzovat bezpečnost  
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

Ročník: 1. 
 

        
                              Výstup 
 

              
                         Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- je veden ke správnému držení těla, dýchání,  
hygieně při sportování 
- snaží se dodržovat pravidla bezpečnosti, 
respektovat zdravotní handicap 
- ví o významu sportu pro život 
- seznamuje se s přípravou na sportovní činnost 
 
 
 
- učí se užívat základní tělocvičné pojmy 
- je seznamován s názvy tělocvičných nářadí a 
náčiní 
- reaguje na smluvené povely a signály 
- používá sportovní obuv a oblečení 
- spolupracuje při týmových hrách a respektuje 
pravidla her i soutěží v družstvech 
- seznamuje se s měřením výkonnosti některých 
sportovních výkonů 
- učí se technikám skoků,hodů míčem 
- je seznámen a snaží se rozumět druhům běhů a 
skoků 
- pojmenuje míčové hry 
- vím o bezpečnosti na silnici při přechodu na hřiště 
 
 
- reaguje na smluvené povely 
- spolupracuje při týmových soutěžích 
- ví o prostorách ve škole vhodných ke sportování a 
bezpečnosti v nich 
- je veden k fair play 

 
 
 
Činnosti ovlivňující zdraví 

- správné sezení, bezpečnost při pohybových 
aktivitách ve třídě  a škole, cvičení  během dne, 
význam pohybu v přírodě a bezpečnost, hygienické 
návyky, možné úrazy – prevence a jak se zachovat 
 
 
 
Úroveň pohybových dovedností 

- základní tělocvičné pojmy 
- pohybové hry: soutěže s dostupným nářadím a 
pomůckami 
- základy gymnastických a akrobatických prvků 
- průpravná  a relaxační cvičení 
- jednoduchá rytmická cvičení 
- atletika: rychlý běh, skoky, hody 
- míčové hry: nácvik hodů, zjednodušená pravidla 
některých míčových her 
- bezpečnost při přesunu na cvičení v přírodě 
- bezpečné hry na sněhu 
- pohyb v přírodě 
 
 
 
Pohybové učení 

- smluvené povely 
- slušné a ohleduplné chování 
- organizace Tv ve škole 
- pravidla soutěží 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

Ročník: 2. 
 

        
                                 Výstup 
 

              
                           Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zná správné obutí a oblečení na Tv 
- ví, kde je bezpečné místo pro sportovní aktivity ve 
škole i mimo ni 
- chápe význam přípravy těla na zátěž 
- je seznámen s 1. pomocí u jednodušších zranění   
 
 
 
 
 
 
- je seznámen s bezpečností při cvičení na 
jednotlivých nářadích 
- využívá možností  školního zařízení 
- zvládá průpravná cvičení k atletickým, 
gymnastickým a akrobatickým cvičením 
- je seznámen s technikou běhů 
- umí kotoul vpřed 
- zvládá poskoky, přísunný krok 
- chápe význam silových, relaxačních cvičení 
- je veden k toleranci u méně nadaných spolužáků 
a chápání pravidel při týmových hrách a soutěží  
- reaguje na pokyny a povely 
 
 
 
- chápe smluvené povely a názvosloví, organizaci 
Tv 
- snaží se jednat fair play 
- snaží se podat informace o sportu, které se 
dozvěděl mimo  školu 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

- bezpečnost a hygiena při  Tv, vhodné obutí  a 
oblečení, 1. pomoc 
- převlékání a ohleduplnost 
- svalové napětí i uvolnění těla i během dne 
- zátěž: příprava a uvolnění, relaxace 
- bezpečnost při přípravě tělocvičného prostoru 
- rozcvička jako příprava na zatížení organismu 
 
Úroveň pohybových dovedností 

- atletika: štafetové závody, vytrvalost, technika 
běhu a startu, přeskoky, hod kriketovým míčkem, 
sprint, skok z místa, měření 
- akrobacie: průprava pro zvládnutí kotoulů, cvičení 
na gymnastickém koberci, stoj na lopatkách… 
- gymnastika: prosté skoky z trampolíny, obraty 
těla, výskok do vzporu, ručkování na hrazdě, šplh, 
- rytmika: chůze, běh, poskoky, pohyby různých 
částí těla, přísunný a poskočný krok, vyjádření 
melodie a rytmu 
- úpolová  a relaxační cvičení 
- míčové hry: pravidla vybíjené, průpravná cvičení 
na přihrávky, dribling, 
- základní cviky s dostupným náčiním a nářadím 
 (  švihadla, kladinka, žebřiny …) 
 
Pohybové učení 
 -  dle možností  spolupráce při měření výkonů, 

názvosloví a smluvené signály, tělocvična, 
hřiště,odchod na sportoviště 
- sport ve světě 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 3. 
 

        
                            Výstup 
 

              
                             Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
- je si  vědom důležitosti přípravy a pomáhá 
ostatním 
- dbá pokynů učitele a instruktora při plaveckém 
výcviku 
- ví, jak se bezpečně chovat při přesunu na 
sportoviště 
- chápe důležitost dopravních předpisů 
- je seznámen s přípravou na plavecký výcvik 
 
- dbá na správné držení těla a dýchání při 
provádění cviků i dalších činnostech 
- užívá základní tělocvičné pojmy a zásady 
pohybové hygieny 
- zná zjednodušená pravidla sportů a soutěží  
- spolupracuje v týmu a jedná fair play 
- reaguje na povely pořadových cvičení 
- dodržuje pravidla bezpečnosti na všech 
sportovištích 
- rozlišuje míče na různé míč. hry 
- snaží se dohodnout na spolupráci 
- pozná porušení pravidel a jejich následků 
- ví o taktice při vytrvalostním běhu a běhu v 
přírodním terénu 
- projevuje vůli zlepšovat své výkony 
- zná  a respektuje pokyny instruktorů při 
plaveckém výcviku 
- nebojí se vody, ale dbá bezpečnosti při vodních 
sportech 
- je seznamován  s prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti, 
- ví, jak se chovat při sportovních aktivitách 
v přírodě 
- respektuje zdravotní indispozice a handicap 
spolužáků i ostatních, 
-ví, kde  bezpečně jezdit na kole 
 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

 
- hygiena a bezpečnost  při Tv a plaveckém výcviku 
- bezpečnost při dopravě, 
- vhodná místa ke sportování v místě školy  i 
domova 
- cvičení během dne, pohybový režim, neohrozím 
ostatní 
- obnovení zásad  bezpečnosti při cestě do školy a 
zpět domů 
 
 
 
 
 
 
Pohybové dovednosti 

 
- atletika: překážkový běh,skok daleký, chůze, běh, 
nízký a polovysoký start , běh na 50m,  individuální  
tempo na 1 min., hod míčkem 
- akrobacie: průprava na seskoky, kotouly, 
rovnováhu, přeskoky, stoje na rukou,  
- gymnastika: cvičení s dostupným nářadím a 
náčiním v souvislostí s akrobatickou přípravou 
(švihadla, lavičky, žebřiny, žíněnky…) 
- rytmika: základní taneční  kroky, cvičení při hudbě 
- úpolová a relaxační cvičení 
- zjednodušená pravidla některých míčových her, 
nácvik přihrávek, driblingu, hodu na koš 
- turistika, ohleduplnost k přírodě 
- kurz plavání 
- dle možností a přírodních podmínek základy 
zimních sportů 
- bezpečnost při jízdě na kole, vhodný terén 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plavecký kurz v Kraslicích 
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- reaguje na smluvené signály a povely, 
- ví kde se převléct do cvičebního úboru 
- je seznámen s organizací přesunu na sportoviště 
- ví, co jsou OH, chápe jednání fair play 
- učí se vyhledávat sportovní události v médiích   
   

 
 
 
Pohybové učení 

 
- základní názvosloví a smluvené signály 
- tělocvična a hřiště ve škole, prostory pro hygienu 
- co to jsou OH, ideály 
- sportovní časopisy 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví  
Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 4. 
 

         
                               Výstup 
 

             
                                Učivo 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- ví o bezpečnosti a hygieně, škodlivosti 
návykových látek 
- chápe význam každodenního cvičení 
- seznamuje se s významem a účinností 
vyrovnávacích, kompenzačních, relaxačních a 
dechových  cvičení 
- dbá na správné držení těla 
- chápe význam přípravy organismu na zátěž 
- zvládá ošetření menších poranění 
- chápe důležitost čistoty a bezpečnosti sportovišť 
- zná tel. číslo záchranné služby 
 
 
- je seznámen s technikou odrazů skoků a taktikou 
při bězích a ostatních atletických disciplin 
- rozumí  povelům a názvosloví 
- ví o významu cvičení v přírodě 
- postupně zvládá pohybové dovednosti, uplatňuje 
kondičně zaměřené činnosti 
- spolupracuje při soutěžích a variantách činností 
- cvičí podle jednoduchého popisu 
- je schopen reagovat pohybem na příkazy 
- pokusí  se užít správných tan. kroků na 
reprodukovanou hudbu 
- soutěží a využívá spolupráce s ostatními 
- ví o náčiních  a nářadích (plný míč, lano na 
přetahování, žebřiny, hrazda…) 
- ví o organizaci utkání 
- snaží se o hod jednoruč i obouruč na koš 
(branku), držení míče pod kontrolou mužstva, 
tlumení,zastavení míče nohou , dribling, nahrávky 
- spolupracuje s týmem  
- je si vědom porušení pravidel a jejich následků 
- jedná fair play 

 
Činnosti ovlivňující  zdraví 

- bezpečnost a hygiena -  vhodné podmínky pro 
sport 
- každodenní cvičení 
- účinky cviků 
- podstata a nevhodnost jednostranné zátěže 
- příprava organismu na zátěž 
- správné držení těla 
- bezpečný pohyb v méně známém prostředí 
- záchrana  při  sportovních úkonech 
- škodlivé vlivy(kouření…) 
- 1. pomoc, přivolání lékaře, osobní lékárnička 
-  údržba náčiní a sportovišť  
 
Pohybové dovednosti 

 
atletika: skok do dálky, hod míčkem, rychlostní  
cvičení, vytrvalostní a sprintový běh, nácvik startů, 
běh a překážky v přírodě, turistika 
 
akrobacie: cvičení na kladince (levičce), modifikace 
kotoulů,průprava na zvládnutí stoje na rukou, 
roznožka a skrčka přes kozu, švédská bedna, 
trampolínka, hrazda, žebřiny,švihadla    
 
rytmika: rozcvička na určené takty, poskok, přísun, 
obměny v 2/4 a ¾ taktu, cvičení, nácvik při hudbě 
 
úpolové a relaxační cvičení,cviky s dostupným a 
netradičním nářadím 
 
další činnosti: pravidla vybíjené, zjednodušená 
pravidla kopané, odbíjené, házené,košíkové, 
přihrávky, hody, střelba, 
dle možností: zimní sporty, turistika 
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- je seznámen s bezpečností při zakládání ohniště a 
tábořiště 
- zná a respektuje pokyny instruktorů při plaveckém 
výcviku 
- nebojí se vody, ale dbá bezpečnosti při vodních 
sportech 
- zvládá jeden plavecký způsob 
- je seznamován s prvky sebezáchrany a 
bezpečnosti, 
 
 
 
 
- chápe a řídí se tělocvičným názvoslovím a 
domluvenými signály 
- ví, co jsou olympijské hry a jejich význam 
- je schopen měřit a vyhodnotit rychlostní a délková 
sportovní odvětví 
- toleruje handicap, výkonnost a odlišnosti 
spolužáků 
- jeví zájem o sportovním dění v okolí, Evropě i 
světě  

 
 
 
kurz plavání 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybové učení 

 
- upevňování tělocvičného názvosloví, povely a 
signály 
- bezpečnost při organizaci Tv a případných 
tělocvičných soutěžích, 
- význam olympijských soutěží 
- měření a hodnocení sportovních výkonů, 
tolerance 
- využití médií k vyhledávání výsledků a zajímavostí 
ze světa sportu 
 

 
 
 
plavecký kurz v Kraslicích 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA  

Ročník: 5. 
 

         
                          Výstup 
 

              
                           Učivo 
 

 
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy… 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zná bezpečnostní a hygienická pravidla  na 
sportovištích 
- ví, jak se správně oblékat na různé sporty 
- je si vědom významu protahovacích, napínacích 
korektivních a uvolňovacích cviků pro správné 
držení těla i v souvislosti s  jednostrannou zátěží 
- zná nejčastější úrazy při různých sportech 
- zvládá základy 1. pomoci, přivolá lékařskou 
pomoc 
- zná dopravní pravidla při jízdě na kole 
-  ví o nebezpečí návykových látek při sportu i v 
dopravě 
 
-  zná techniku startů 
-  taktiku vytrvalého běhu i sprintu 
- dbá na správné dýchání a uvolňovací cviky 
. ví o metodách odrazu při skocích 
- snaží se o zlepšování svých výkonů 
- toleruje případné nedostatky spolužáků 
- ctí a respektuje různost pohlaví 
- zná průpravná cvičení pro některá odvětví sportu 
- pomáhá při organizaci hodiny 
- dokáže sám vést rozcvičku 
- zvládá techniku odrazů při přeskocích 
- taktně hodnotí výkony své i ostatních 
- snaží se přispět svými nápady k realizaci společné 
činnosti 
- ví o významu průpravných cvičení pro organismus 
- zvládá hody  jedno i obouruč, techniku střelby na 
branku a koš, stopáž a přihrávky nohou 
- ovládá pravidla některých atletických a týmových 
sportovních odvětví, 
- je si vědom porušení pravidel a jejich následků 
- je si vědom důležitosti spolupráce v týmu i 
v náhodně určených družstvech 

 
Činnosti ovlivňující zdraví 

- bezpečnost a hygiena při Tv 
- tělesná zdatnost, správné držení těla 
- cvičební úbory 
- svalová napětí a povolování 
- úrazy při sportu, 1. pomoc 
- doprava na sportoviště 
- špatné vlivy na zdraví a sport 
 
 
Pohybové dovednosti 

 
atletika: nízký start, překážková dráha a běh, 
vytrvalostní běh a běh na výkon, hod míčkem nebo 
granátem, skok daleký , rychlý běh k metě, běh 
v přírodě 
 
akrobacie: cvičení s lavičkami, cvičení na 
stanovištích, přemet stranou – nácvik, stoje na 
rukou s dopomocí,kotoul letmo 
 
gymnastika: kotoul vpřed a vzad, roznožka a skrčka 
přes kozu, odrazový můstek,  cvičení s tyčí, na 
žebřinách, se švihadly 
 
 rytmika: rozcvičky při hudbě, taneční kroky, nácvik 
choreografie na lidovou píseň ve známých  taktech  
 
úpolová, relaxační, kondiční, kompenzační, 
aerobická cvičení, cviky s dostupným náčiním  
 
 
 
 
 
 
míčové hry: základní pravidla vybíjené, kopané,  
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- zná dopravní a bezpečnostní pravidla při jízdě na 
kole a jeho základní vybavení 
 
-  ví o správném chování v přírodě 
-  zná a ctí  pravidla pobytu v CHKO a na 
značených turistických stezkách, 
- ví kde a jak bezpečně sportovat v zimě  
 
 
- chápe význam povelů a signálů při sportovních 
činnostech 
- vyzná se v organizaci Tv ve škole 
- je seznamován se  sportovními soutěžemi ve 
škole a mezi školami 
- ví o historii, ideálech a symbolech OH 
- je veden k jednání fair play 
- ví, kde si vyhledat sportovní informace, které ho 
zajímají             

 
házené, košíkové, hody, přihrávky,  střelba na 
branku (koš) 
 
ostatní dle možností:  jízda na kole, turistika, dle 
možností a přírodních podmínek zimní 
sporty,bezpečnost při koupání v přírodě  
 
 
 
 
 
 
 
Pohybové učení 

- názvosloví, povely, signály 
- organizace Tv ve škole 
- seznámení se sportovními hrami, soutěžemi, 
závody 
- ideály a symboly OH 
- informace o sportovním dění v Evropě i ve světě 
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Pracovní činnosti 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 
RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1.  stupeň 
zvolen název Pracovní činnosti. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět pracovní činnosti 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 při práci ve skupinách.  
Pracovní činnosti patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických 
okruhů: 
 
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 
 
Konstrukční činnosti 
 
- práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční) 
- sestavování modelů 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 
 
Pěstitelské práce 
 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- péče o nenáročné rostliny 
- pěstování rostlin ze semen  
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 
 
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. 
 
Předmětem neprolínají průřezová témata. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- vede žáky k osvojování si základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 
- učí je používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci i v běžném životě 
- umožňuje žákům používat různé materiály, vhodné nástroje a nářadí 
- pozoruje pokrok u všech žáků 

 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
- vede žáky k promýšlení pracovních postupů při plnění zadaných úkolů  
- se snaží rozvíjet u žáků tvořivost, vede je k uplatňování vlastních nápadů 
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Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

- rozšiřuje žákům slovní zásobu v oblasti pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek, učí je popsat postup práce 
- vede žáky k užívání správné terminologie 

 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 
- umožňuje žákům pracovat ve skupině, kde 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 
- umožňuje žákům, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky 
- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny včetně používání ochranných pracovních 
prostředků 

- vede žáky ke správným způsobům užití materiálu a pracovních nástrojů 
- zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI  

 

Ročník: 1. 
 

                                        Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové        
vztahy 
 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a skládat 
papír 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 
 
 
- dovede třídit při sběru, navlékat a aranžovat přírodní materiál 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
 
 
- umí stříhat textil a nalepit textilii 
 
 
- pracuje s modelovací hmotou – hněte, válí 
 
 
- dovede sestavovat stavebnicové prvky – umí montovat a 
demontovat stavebnici 
 
 
- pozná jednoduché pěstitelské práce – setí, kypření 
- naučí se starat o pokojové květiny – otírání listů, zalévání, 
kypření 
 
 
- zná základy správného stolování a společenského chování 
 
 

 
 
 

Práce s  papírem 
 
 
 
 
Práce s  drobným materiálem a přírodninami  
 
 
 
Práce s textilem 
 
 
Práce s   modelovací hmotou 
 
 
Práce montážní a demontážní – práce s jednoduchou 
stavebnicí 
 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
Příprava pokrmů 
 

  
 
 
 
Při všech činnostech 
dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, 
poskytne nebo zajistí 
první pomoc při úrazu 
(podle svých schopností a 
možností), udržuje 
pořádek na svém 
pracovním místě 
 
- individuální práce 
- kolektivní práce 
- práce ve skupinách 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI  

 

Ročník: 2. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředmětové        
vztahy 
 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- vytváří jednoduché prostorové tvary z papíru 
 
 
- dovede třídit při sběru, navlékat, aranžovat, dotvářet, 
opracovávat přírodní materiál 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
 
 
- umí navléknout nit do jehly, udělat uzel, stříhat textil, naučí se 
přední steh 
- umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 
 
 
- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů 
 
 
- 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 papírem a kartonem 
 
 
Práce s drobným materiálem a přírodninami 
 
 
 
 
Práce s  textilem 
 
 
 
 
Práce s modelovací hmotou 
 
Práce s netradičními materiály   
 
Práce montážní a demontážní 
 
 
 
Pěstitelské práce 
 
 
 
 
 
Příprava pokrmů 

 
 
 
 
 
Vv - Textilní koláž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Při všech činnostech 
udržuje pořádek na svém 
místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne nebo 
zajistí první pomoc při 
úrazu (podle svých 
schopností a možností) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- zasetí velikonočního 
osení 
 
 
- vánoční posezení  
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 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 

Ročník: 3. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 

Poznámky 

 
 
 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit při 
sběru přírodní materiál (plody a semena  rostlin, větvičky, šišky, 
sláma, listy) 
 
 
- dovede tvořit i z dalších materiálů (špejle, drátky, krabičky, 
bužírka, provázky) 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
 
 
- umí mačkat, trhat, lepit,polepovat, stříhat, vystřihovat, překládat 
a skládat papír 
- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 
 
- navlékne nit do jehly, udělá uzel, stříhá textil 
- procvičuje  zadní steh 
- přišije knoflíky (dvou i čtyřdírkové) 
- slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 
 
- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů  
 
 
- sestaví stavebnicové prvky a díly 
- sestaví jednoduchý  model 
- montuje a demontuje stavebnici 
 
 
 
- zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání,  

 
 
 

Práce s drobným materiálem a přírodninami 
 
- určování vlastností materiálů (tvar, barva, povrch, 
tvrdost) 
- seznamování se se základními nástroji a  pracovními 
pomůckami, s jejich funkcí,vlastnostmi a způsobem použití 
- osvojování si jednoduchých pracovních postupů 
- vytváření návyku organizace a plánování práce  

 
 
Práce s papírem  a kartonem 
 
 
 
Práce s textilem  
 
 
 
Práce s modelovací hmotou, netradičním materiálem 
 
 
 
Práce montážní a demontážní - práce se stavebnicemi. 
 
 
 
 
Pěstitelské práce  
 
- základní podmínky pro pěstování pokojových rostlin  

 
 
 
 
 
- využití tradic a lidových 
zvyků 
 
Mezipřed. vztahy - 
Vv , prvouka 
 
 
 
 
 
 Vv – textilní koláž                          
               
 
 
 
Mezipřed. vztahy - Vv 
- lidové zvyky a tradice 
 
 
 
 
 
 
Mezipřed. vztahy - 
prvouka 
 
 
 

 
Při každé činnosti udržuje 
pořádek na pracovním 
místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první 
pomoc při úraze (dle 
svých schopností a 
možností) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kolektivní práce 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 

Poznámky 

 
 
 

 
kypření, rozmnožování 
- umí zasít semena 
- provádí pozorování a zhodnotí výsledky pozorování 
- pracuje na pozemku, sází sazenice 
 
 
 
- 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 

 
 
- pěstování ze semen v místnosti  
- pokusy a  pozorování, ověřování podmínek života rostlin 
- pěstování některých plodin, úprava půdy, setí, sázení  
 
 
Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla správného stolování. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- zasetí velikonočního 
osení 
 
 
 
- vánoční besídka 
- práce ve skupinách 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI  

Ročník: 4.  

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zná základy aranžování a využití přírodnin 
- dokáže ohýbat, spojovat, svazovat 
- je seznámen s prvky lidových tradic a zvyků 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
 
- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 
- vytváří prostorové konstrukce 
 
- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i 
netradičních materiálů (užitkové i dekorativní) 
 
- zvládá různé druhy stehu – přední, zadní, ozdobný 
- vytvoří výrobek z textilu 
- kombinuje textil s jinými materiály 
 
- montuje a demontuje stavebnici 
- dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky  
- pracuje podle slovního návodu i podle předlohy 
 
- 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  
 
- orientuje se v základním vybavení kuchyně 
- je seznámen s přípravou jedn. pokrmů studené kuchyně 
- zná pravidla správného stolování a společenského chování 
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 
 
Práce s drobným materiálem a přírodninami 
- určování vlastností materiálů  
- funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů  
- osvojování si jednoduchých pracovních postupů 
- vytváření návyku organizace a plánování práce  
 
Práce s papírem a kartonem 
 
 
Práce s modelovací hmotou, netradičními materiály 
 
 
Práce s textilem 
 
 
 
Práce montážní a demontážní- práce se stavebnicemi 
(plošnými, konstrukčními, prostorovými) 
- konstrukční činnosti 
- práce s návodem 
 
Pěstitelské činnosti  
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování pokojových rostlin 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
 
 
Příprava pokrmů  
–základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla správného stolování  

 
 
Mezipřed. vztahy - 
Vv,přírodověda 
 
 
 
 
 
 
Mezipřed. vztahy - 
Vv 
 
 
 
Mezipřed. vztahy - Vv 
- lidové zvyky a tradice 
 
 
 
 
 
 
Mezipřed. vztahy - 
přírodověda 

 
 
 
 
Při každé činnosti udržuje 
pořádek na pracovním 
místě, dodržuje zásady 
hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první 
pomoc při úraze (dle 
svých schopností a 
možností) 
 
 
 
 
- lidové tradice 
 
 
 
- kreativní myšlení 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Ročník: 5. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- aranžuje a využívá přírodniny 
- pracuje s různými materiály 
- využívá prvků lidových tradic 
 
- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 
- vytváří prostorové konstrukce 
 
- vytváří jedn. postupy různé předměty (užitkové  i dekorativní) 
 
- zvládá různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný 
- je seznámen s látáním a tkaním 
- vytvoří výrobek z textilu 
- kombinuje textil s jinými materiály 
 
- montuje a demontuje stavebnici 
- dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 
- prac. podle návodu, předlohy nebo jednoduchého schématu 
 
 
 
- zná základy péče o pokojové květiny 
- zná rozdíl mezi setím a sázením 
- zná množení rostlin odnožemi a  řízkováním 
- je seznámen s rostl. jedovatými, rostlinami jako drogy, alergiemi 
- umí provádět pěstitelské pokusy a pozorování 
- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky,nástroje a nářadí 
 
- orientuje se v základním vybavení kuchyně 
- je seznámen s přípravou jedn. pokrmů studené i teplé kuchyně 
- zná pravidla správného stolování a společenského chování 
- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

 
Práce s drobným materiálem a přírodninami 
- určování vlastností materiálů  
- funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů  
- osvojování si jednoduchých pracovních postupů 
- vytváření návyku organizace a plánování práce  
 
Práce s papírem a kartonem 
 
 
Práce s modelovací hmotou, netradičními materiály 

 
Práce s textilem 
 
 
 
Práce montážní a demontážní 
- konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi 
(plošnými,konstrukčními,prostorovými) 
- práce s návodem 
- práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem 
 
 Pěstitelské činnosti 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování pokojových rostlin 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
 
 
 
Příprava pokrmů 
– základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla správného stolování 

 
 
 
 
 
 
 
Mezipřed. vztahy -Vv 
 
 
- lidové zvyky a tradice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezipřed. vztahy - 
přírodověda 

 
 
 
Při všech činnostech 
dodržuje zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, 
poskytne první pomoc při 
úrazu (dle svých 
schopností a možností), 
udržuje pořádek na 
pracovním místě 
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Dramatická výchova 

Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 
Vzdělávací obor: Dramatická výchova 
Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň: 
 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je a 
směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci  

- rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti prostřednictvím tvůrčích aktivit a kolektivní 
dramatické tvorby 

- spolupracuje především s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, které umožňuje žákům vyjadřovat 
a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání 

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

předmět je vyučován jako povinný 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace pro 2., 3., 4. a 5. ročník 
 
Organizační vymezení předmětu: 

výuka probíhá v kmenové třídě nebo v kulturním sále školy 
 
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: OSV, MEV 

   
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce 
v týmu. 
 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

- umožňuje každému žákovi zažít úspěch 
- hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 
- používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci  s ostatními 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

- vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost 
- vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné řešení 

problému 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

- vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu, vlastní úsudek, iniciativu a 
zodpovědnost 

- dohlíží na dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, prostor pro  různé názory, respektování 
originálních, nezdařených aj.názorů) 

                             
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

- dodává žákům sebedůvěru 
- vede výuku bez situací nerovnosti a ponížení 
- zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným zážitkům z provedené práce, hry 

 
Kompetence občanské 
 
Učitel 

- vytváří atmosféru demokracie a přátelství 
- vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

- do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací 
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací obor: Dramatická výchova 

Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník: 2. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- správně tvoří dech a hlas 
- hlasem a pohybem vyjadřuje emoce 
 
- chápe rozdíl mezi herní a reálnou situací 
- na základě vlastní zkušenosti a její reflexe chápe význam  
  pravidel 
- hraje jednoduché role 
 
- chápe důležitost vzájemné spolupráce 
- spolupracuje ve dvojici 
- vyjádří vlastní zážitek nebo názor 
 
- opakuje herní situace 
- zvládá základy společenského chování 
- chápe rozdíly mezi dobrým a špatným 
 
 
 
- jednoduchým způsobem vyjádří svůj zážitek z dramatického díla 
  ( divadelního, filmového, televizního ) 
 
 

 
Základní předpoklady dramatického jednání 
 
- práce s dechem, správné tvoření hlasu 
- verbální a neverbální komunikace 
 
- herní dovednosti 
- vstup do role 
- dodržování pravidel 
 
- sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komuni-       
kace, prezentace, hodnocení 
 
 
Proces dramatické a inscenační tvorby 
- náměty a témata v dramatických situacích                        
- dramatická situace, příběh                                                
- komunikace 
 
 
Recepce a reflexe dramatického umění 
- současná dramatická umění a média 
 
 
 
 

 
 
         
 
OSV – Kooperace  kompetice 
            Sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV – Fungování a vliv médií ve  
           společnosti 
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací obor: Dramatická výchova 

Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník: 3. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zvládá základy správné artikulace 
- vyjadřuje emoce a rozpoznává je v chování druhých 
 
- chápe rozdíl mezi herní a reálnou situací 
- přijímá pravidla hry 
- přirozeně jedná v jednoduchých rolích 
 
- chápe důležitost vzájemné spolupráce 
- spolupracuje ve skupině 
- prezentuje se před spolužáky 
- sleduje prezentace ostatních 
 
- opakuje herní situace 
- umí navázat kontakt s druhými 
- je schopen naslouchat ostatním 
- používá zdvořilé formy rozhovoru 
- prozkoumá v hrové situaci vybraný námět 
 
 
 
- jednoduchým způsobem vyjádří svůj zážitek z dramatického díla 
  ( divadelního, filmového, televizního ) 
 
 

 
 
 
Základní předpoklady dramatického jednání 
 
- práce s dechem, správné tvoření hlasu 
- verbální a neverbální komunikace 
 
- herní dovednosti 
- vstup do role 
- dodržování pravidel 
 
- sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komuni-       
kace, prezentace, hodnocení 
 
 
Proces dramatické a inscenační tvorby 
- náměty a témata v dramatických situacích                        
- dramatická situace, příběh                                                
- komunikace 
 
 
Recepce a reflexe dramatického umění 
- současná dramatická umění a média 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
OSV – Řešení problémů 
            Kooperace 
            Sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV – Fungování a vliv médií ve 
společnosti 
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací obor: Dramatická výchova 

Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník: 4. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- vyjadřuje svůj vnitřní stav a emoce 
 
- pracuje s pravidly hry 
- vstupuje do role 
- jedná přirozeně 
 
 
 
- z pozic různých postav nahlíží na témata 
- pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru 
- prezentuje inscenační tvar 
- sleduje prezentace spolužáků 
 
 
 
 
- reflektuje svůj zážitek z dramatického díla 
- rozlišuje základní divadelní druhy 
 

 
 
 
Základní předpoklady dramatického jednání 
 
- psychosomatické dovednosti 
- verbální a neverbální komunikace 
 
- herní dovednosti 
- vstup do role 
- dodržování pravidel 
- sociálně komunikační dovednosti  
 
 
Proces dramatické a inscenační tvorby 
- náměty a témata v dramatických situacích                        
- dramatická situace, příběh                                                
- inscenační prostředky a postupy                                                
- komunikace 
 
Recepce a reflexe dramatického umění 
 
- současná dramatická umění a média 
- základní divadelní druhy 

 
 
 
         
 
OSV – Řešení problémů 
            Kooperace 
            Sebepoznání a sebepojetí 
            Kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
MEV -  Tvorba mediálního sdělení 
            Práce v realizačním týmu 
 
 
 
 
MEV – Fungování a vliv médií ve  
            společnosti 
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Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací obor: Dramatická výchova 

Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

 

Ročník: 5. 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- vyjadřuje vnitřní stav a emoce vlastní i určité postavy 
 
- pracuje s pravidly hry a jejich variacemi 
- vstupuje do role 
- jedná přirozeně a přesvědčivě 
 
 
 
 
 
- z pozic různých postav nahlíží na témata 
- zabývá se důsledky jednání postav 
- pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru 
- využívá různých výrazových prostředků 
- prezentuje inscenační tvar a dále na něm pracuje 
- sleduje a hodnotí prezentace spolužáků 
 
 
 
- reflektuje svůj zážitek z dramatického díla 
- rozlišuje základní divadelní druhy 
 

 
 
Základní předpoklady dramatického jednání 
 
- psychosomatické dovednosti 
- verbální a neverbální komunikace 
 
- herní dovednosti 
- vstup do role 
- jevištní postava 
- dodržování pravidel 
- sociálně komunikační dovednosti  
 
 
Proces dramatické a inscenační tvorby 
- náměty a témata v dramatických situacích                        
- typová postava                                                                  
- dramatická situace, příběh                                                
- inscenační prostředky a postupy                                                
- komunikace s divákem 
 
 
Recepce a reflexe dramatického umění 
 
- současná dramatická umění a média 
- základní divadelní druhy – činohra, zpěvohra, loutkové 
divadlo, pohybové a taneční divadlo 
- základní stavební prvky dramatu 

 
 
 
 
         
 
OSV – Řešení problémů 
            Kooperace 
            Sebepoznání a sebepojetí 
            Kreativita 
 
 
 
 
 
 
 
MEV - Tvorba mediálního sdělení 
           Práce v realizačním týmu 
 
 
 
OSV – Rozvoj schopností poznávání 
MEV – Fungování a vliv médií ve  
           společnosti 
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12. Osnovy 2. stupeň 

Český jazyk 
Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
Vzdělávací obsah předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: 

Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých 
složek vzájemně prolíná. 
Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 4 hodiny  týdně. 

Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky. 
   
Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na: 

- orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 
- porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů  
- 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  
-vyjádření reakcí a pocitů žáků 
-rozvíjení kultivovaného ústního a písemného projevu 
 
Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s:  
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, …) 
 výtvarnou výchovou ( líčení) 
 občanskou výchovou (osobnost) 

 
Předmětem prolínají průřezová témata: MEV, OSV 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
Kompetence k učení 
Učitel 

 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 

 vede žáky k využívání výpočetní techniky 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 vede žáky k plánování postupů 
 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vede žáky k výstižné argumentaci 
 
 
Kompetence sociální  a personální 
 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 dodává žákům sebedůvěru 

 vede žáky k dodržování pravidel 
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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  
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel  

 vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví  

 vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 

 vede k dodržování bezpečnostních pravidel pro práci s výpočetní technikou 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK  

 

Ročník: 6.  
 

 
Výstup 
 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami 
 
- odliší spisovný a nespisovný jazykový projev 
 
- ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické 
 
- dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy 
 
- uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy 
 
 
 
 
- 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 

 
Jazyková výchova 
 
- Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) 
 
- Zvuková stránka jazyka (spisovná a  
  nespisovná výslovnost) 
- Pravopis (lexikální a morfologický) 
 
- Tvarosloví (ohebné slovní druhy) 
 
- Skladba (větné členy)   
  Pravopis (syntaktický - shoda přísudku s 
  podmětem) 
 
Literární výchova 
 
 
Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, 
rozpočitadla, slovní hříčky,…) 
Pohádky 
Poezie a próza s tématem Vánoc (bible) 
Řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské báje 
Příběhy odvahy a dobrodružství 
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Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
 
 
- 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 

 
Komunikační a slohová výchova 
 
- Oslovení 
 
- Vyplňování jednoduchých tiskopisů 
- Korespondence (vzkaz, e-mail) 
 
- Vypravování 
 
- Oznámení, zpráva, SMS   
- Dopis - osobní   
- Popis - budovy, místnosti, postavy, krajiny, 
  pracovního postupu    
- Výtah a výpisky 
 
- Dialog a monolog v životě (řečnictví) 

 
 
 
OSV – Komunikace 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEV – Stavba mediálních sdělení 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK 

 

Ročník: 7.  
 

 
Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

  
Žák dle svých schopností: 
 
- používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu 
  slova 
 
- vědomě používá spisovné tvary slov  
- určuje věcné významy slov  
- vědomě užívá různých významů slov  
- vhodně volí synonyma 
 
- rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
  zásady tvoření českých slov 
 
- ovládá pravopisné jevy morfologické 
 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální 
  
- rozlišuje větné členy 
- ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché 
 
 
 
 
 
 
- jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury 
 
- formuluje vlastní názory na přečtený text 

 
Jazyková výchova 
 
- Nauka o významu slov 
 
 
- Slovní zásoba (význam slova, slova 
  jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) 
 
 
 
- Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby tvoření 
  slov a obohacování slovní zásoby) 
 
- Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na  
  slovesa, neohebné slovní druhy) 
- Pravopis lexikální 
 
- Skladba (stavba věty – základní a rozvíjející 
   větné členy) 
-  jednoduchá souvětí podřadná 
 
 
Literární výchova 
 
 
Bajky 
Pověsti (české), kroniky 
Balady a romance,  
literatura doby Karla IV. a husitství 
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Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
- orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo) 
 
- výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text 
 
 
 
- 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 

 
 
 
 
 
Komunikační a slohová výchova 
 
- Subjektivní popis 
 
 
- Charakteristika (přímá, nepřímá) 
 
 
 
- Životopis, referát, reklama 
 
 
 
- Výtah a výpisky 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK 
 
 

Ročník: 8.  
 

 
Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- má přehled o slovanských  jazycích 
 
- převádí text z nespisovné podoby jazyka do spisovné 
 
- vyhledá slova cizího původu rozumí slovům cizího původu a 
  nahrazuje je slovy domácími 
 
- pracuje s různými typy slovníků a jazykových příruček 
 
- ovládá pravopisné jevy morfologické a lexikální 
 
- určuje druhy vedlejších vět 
 
- ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché 
 
 
 
- orientuje se v základních literárních směrech 
 
- má přehled o významných představitelích české a světové 
  literatury 
 
- formuluje vlastní názory na umělecké dílo 
 
- reprodukuje přečtený text 

 
Jazyková výchova 
 
- Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků,  
  rozvrstvení národního jazyka) 
 
- Slova přejatá, jejich výslovnost a pravopis 
 
 
 
- Tvarosloví 
 
- Pravopis 
 
 
- Skladba - věta jednoduchá a souvětí 
 
 
Literární výchova 
 
- Renesance a humanismus 
- Baroko, klasicismus 
- Národní obrození a 1. pol. 19. století 
- Literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, 
  lumírovci, realismus) 
- literatura přelomu 19. a 20. stol. 
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Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

  
 
 
- pracuje s odborným textem - čte s porozuměním, vypracuje 
  výpisky, souvislý výtah 
 
- ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu 
 
- uspořádá informace s ohledem na jejich účel 
 
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení 
 
- pokouší se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje ke 
  sdělovanému obsahu 
 
- vyhledává a třídí informace - využívá je v procesu učení, při 
  tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 
Komunikační a slohová výchova 
 
 
 
 
- charakteristika literární postavy 
  výklad 
  líčení 
  úvaha 
  řečnictví 
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Vzdělávací oblast  : Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor   : Český jazyk a literatura 
Vyučovací předmět  : ČESKÝ  JAZYK 

 

Ročník: 9.  
 

 
Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech 
 
- správně třídí slovní druhy 
- tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
  komunikační situaci 
 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich 
  užití 
 
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem 
  spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami 
 
- využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových 
  projevů podle komunikační situace 
 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 
  souvětí 
 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 
  morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí 
 
 
 
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
  divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo 

 
Jazyková výchova 

 
- nauka o tvoření slov 
 
- tvarosloví 
 
 
 
- obecné výklady o jazyce 
 
 
- slovní zásoba a význam slov 
 
 
- skladba 
 
 
 
 
 
- pravopis 
 
 
Literární výchova 
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Výstup 

 
Učivo 

 
Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

 
Poznámka 

 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží 
  argumenty 
 
- rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
 
- uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a 
 jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla 
 
- tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě 
  osvojených znalostí základů literární teorie 
 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, 
  uvede jejich výrazné představitele 
 
- uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v 
  české a světové literatuře 
 
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém 
  i filmovém zpracování 
 
- vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v 
  dalších informačních zdrojích 
 
 
- využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje 
  hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky 
  nebo výtah z přečteného textu 
 
- odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a 
  hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáním s 
  dostupnými informačními zdroji 
 
- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr 
  partnera v hovoru 
 
- samostatně připraví a s oporou o text přednese referát 
 

 
 
- Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová) – 
  meziválečná poezie a próza, odraz války v  
 literatuře (ztracená generace) 
 
 
- Literatura 2. pol. 20. století – oficiální, exilová  
 a samizdatová česká literatura, moderní román 
 
 
- Současná tvorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikační a slohová výchova 
 
 
Úřední písemnosti  
 
 
 
Úvaha  
 
 
 
Proslov  
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- uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří 
  koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování 
 
- rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní 
  kritický postoj 
 
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné 
  jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
 
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 
  vhodnými pro danou komunikační situaci 
 
- zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a 
  pravidel dialogu 
 
- v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá 
  verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 
 
- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
  správnému písemnému projevu a tvořivé práci s textem nebo i k 
  vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních 
  zájmů 

Diskuse  
 
 
 
Fejeton  
 
 
 
Funkční styly  
 
 
 
Slohové útvary dle výběru žáka 
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
MEV – Kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení 
 
MEV – Interpretace vztahu mediálních 
sdělení a reality 
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Anglický jazyk 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 
  
Vzdělávací obsah předmětu  

 
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu 
- 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) 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 
 
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 
 
 

 
Časová dotace - 3 hodiny týdně, od 6. do 9. ročníku  

 
Místo realizace - učebna, učebna jazyků a učebna informatiky 

               
Průřezová témata: - MEG 

 
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 

 
Učitel: 

 vede žáky k ověřování výsledků 

 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

 klade vhodné otázky 

 umožní volný přístup k informačním zdrojům 
 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 vede žáka k výstižnému a souvislému projevu 

 vytváří příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 vede žáka k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 
  
 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

 hodnotí žáka způsobem, který mu umožňuje vnímat vlastní pokrok  

 vede žáka k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotil své činnosti 

 podněcuje žáka k argumentaci 
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Kompetence občanské 
 
Učitel 

 vede žáka k prezentaci jeho myšlenek a názorů 

 vede žáka k diskusi 

 vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 
 
 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

 napomáhá při cestě ke správnému řešení 

 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Ročník: 6.  
 

Výstup Učivo  
Mezipředm. vztahy projekty, kurzy, průřezová 

témata 
Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 

Poslech 

- 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 

Mluvení 

- mluví o své rodině, kamarádech a dalších osvojovaných 
tématech 

- popíše známou osobu 

Čtení s porozuměním 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

Psaní 

- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy 

 
Zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvoj dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

Slovní zásoba 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 

Gramatika 

- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

Tematické okruhy 

Přátelé a rodina, osobní údaje, péče o zdraví, části těla, 
zvířata, stravovací návyky, Velká Británie, volný čas, 
nakupování 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

MEG – Evropa a svět nás zajímá 
 

 
Jazykové prostředky:  
 
- přítomné časy 
- řadové číslovky 
- datum 
- přídavná jména 
- předmětová 
zájmena 
- minulý čas prostý 
- počitatelnost 
podstatných jmen 
- stupňování příd. 
jmen 
- frekvenční příslovce 
 
 
Jsou tolerovány 
elementární chyby, 
které nenarušují 
smysl sdělení a 
porozumění 
 
  

 
Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, mapy, encyklopedie, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, mapy s gramatickými přehledy. 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 
 

Ročník: 7.  
 

Výstup Učivo  

Mezipředm. vztahy 

Průřezová témata, projekty, 
kurzy 
 
kurkurzy 

Poznámky 

 
 

Žák dle svých schopností: 

Poslech 

- - 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 

Mluvení 

- popíše osoby, místa, 

- mluví o škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech 

Čtení s porozuměním 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

- popíše místa a věci ze svého každodenního života 

Psaní 

- napíše jednoduché texty týkající se školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 
 
 
 
 
 
 

 
Zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvoj dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

Slovní zásoba 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 

Gramatika 

- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

Tematické okruhy 

Osobní dotazník, ochrana ŽP, lidské tělo, nakupování, 
rodina, škola a školní předměty, volný čas, doprava, 
příroda a město, Kanada, Velká Británie, Austrálie, USA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazykové 
prostředky:  
- použití must 
- tázací dovětky 
- trpný rod 
- some/any 
- frázová slovesa 
- vyjádření 
budoucnosti 
- minulý čas prostý 
(použití „ago“ 
- přítomné časy 
(like +ing, going to) 
- budoucí čas 
použitím „will“ 
- minulý čas 
průběhový 
- navádění k cíli 
cesty 
- předpřítomný čas 
- velká čísla 
- předpřítomný čas 
 
Jsou tolerovány 
elementární chyby, 
které nenarušují 
smysl sdělení a 
porozumění 
 

 
 
Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, slovníky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky, mapy s gramatickými přehledy 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 

Ročník: 8.  
 

Výstup Učivo  
Mezipředm. vztahy, průřezová témata, 

projekty kurzy 
Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 

Poslech 

- - 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 

Mluvení 

- popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

- 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 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Čtení s porozuměním 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

Psaní 

- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 
Zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvoj dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

Slovní zásoba 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 

Gramatika 

- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

Tematické okruhy 

Kultura, nakupování a móda, společnost a její problémy, 
cestování, reálie USA a UK, stravovací návyky 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jazykové prostředky:  
 
- slovní druhy 
- vztažná zájmena 
- minulý čas prostý a 
průběhový 
- budoucí čas 
- modální slovesa 
- přídavná jména 
- tázací dovětky 
- řadové číslovky 
- stupňování příd. jmen 
a příslovcí 
- zvratáná zájmena 
- tvorba příslovcí 
 
Jsou tolerovány 
elementární chyby, 
které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění 
 
 
 

 
Pomůcky: Audio a video technika, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, 

kopírovaný materiál, názorné pomůcky. 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 9.  

Výstup Učivo  
Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, kurzy projekty 
Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 

Poslech 

- - 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 

Mluvení 

- popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

- mluví o osvojovaných tématech 

- vypráví jednoduchý příběh či událost 

Čtení s porozuměním 

- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 

Psaní 

- napíše jednoduché texty týkající se osvojovaných témat 
- reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 
Zvuková a grafická podoba jazyka 

- rozvoj dostatečně srozumitelné výslovnosti a 

schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk 

- intonace 

- ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby 

Slovní zásoba 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 

komunikaci vztahující se k probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním situacím 

- práce se slovníkem 

Gramatika 

- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

Tematické okruhy 

       Letní prázdniny: dopis z prázdnin, Moji příbuzní:  
       rodokmen, osobní charakteristika, popis předmětu, 
       Halloween, Domácí povinnosti, Ve městě, Cestování,  
       Sport, Povolání a zájmy, dějiny Velké Británie,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jazykové prostředky:  
 
- spojky, tvorba souvětí. 
- slovosled tázacích a 
oznamovacích vět 

- řadové číslovky 
- množné číslo 
podstatných jmen 

- předložky místa a času 
a polohy 

- tázací zájmena 
- fráze se slovesem "get" 
- přídavná jména s 
koncovkami -ed, -ing, -
less, -ful 

- stupňování přídavných 
jmen 

- porovnávání (than, as, 
same as) 

- modální slovesa: must, 
mustn´t, should 

- budoucí čas 
- předpřítomný čas 
- podmiňovací způsob 
 
Jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
a porozumění 

Pomůcky: Audio video technika, počítače, časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, mapy, hry, obrazový a kopírovaný materiál, gramatické 
přehledy, názorné pomůcky. 
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Německý jazyk 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 
Vyučovací předmět: NĚMECKÝ JAZYK 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Vzdělávací obsah předmětu 

- 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 v německy mluvících zemích 
- prohlubuje mezinárodní porozumění 

 
vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky). 
Úroveň A1: Žák – rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním 
potřebám, a tyto výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací 
osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky odpovídá. 
Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 
 
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 
 
Časová dotace 

2 hodiny týdně (7. – 9.ročník)  
 
Místo realizace 

třída, počítačová učebna 
 
Průřezová témata – nejsou zařazena 

   
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 
-  pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele 

národního společenství  
- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí. 
 
Kompetence k učení 
Učitel 

 vede žáky k ověřování výsledků 

 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 klade vhodné otázky 

 umožňuje volný přístup k informačním zdrojům 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vede žáky k výstižnému a souvislému projevu 

 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 

 vede žáky k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,… 
  
Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

 vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

 podněcuje žáky k argumentaci 
 
Kompetence občanské 
Učitel 

 vedení žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
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 vede žáky k diskusi 

 vede žáky ke vzájemnému naslouchání si 
 
Kompetence pracovní 
Učitel 

 napomáhá při cestě ke správnému řešení 

 zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním tempu žáků 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo  

 

         Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy, 
 
 

     Poznámky 

 
Řečové dovednosti 

žák 
- rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele, které jsou 

sdělovány 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 krátkého 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 
 

 
 
 
Rodina 

 Škola 

 
 Domov 
 
Volný čas  
 
Nákupy 

 
 Lidské tělo 

 
Jídlo 

 
 Zvířata 

                 
Dopravní prostředky 

 
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní 
slovní zásobu  
 

 
 
 

 
Jazykové 
prostředky a 
gramatika: 
vyplývají  
z obsahu použité 
učebnice 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo  
          Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy, 
 

    Poznámky 

 
Poslech s porozuměním  

žák- 
- 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  

- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  

- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu  

 
Psaní 

žák  
s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 
- vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Mluvení 

žák - se zapojí 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  

 
Čtení s porozuměním 

žák- 
 - 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 

 
 
 
Domov 
                  
 Škola 
 
 Volný čas 
 
Oblékání, nákupy 
 
Lidské tělo  
 
Jídlo 
 
Zvířata 
 
Bydliště 
 
Kalendářní rok  
(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) 

 
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní 

slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních 
situacích, práce se slovníkem   
 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

 
 

 
 
 
 

 
 
Jazykové 
prostředky a 
gramatika: 
vyplývají  
z obsahu použité 
učebnice 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 
Vyučovací předmět: Německý jazyk 

Ročník: 9. 

Výstup Učivo  

Průřezová témata, 

mezipředm. vztahy, 
 

  Poznámky 

 
Poslech s porozuměním  

- 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  
- rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen 

pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu  
- rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu  
 
Psaní  

   napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních 
spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech  
   z oblasti svých zájmů a každodenního života 
-vyplní osobní údaje do formuláře 
 
Mluvení 

- se zapojí 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  

 
Čtení s porozuměním 

- 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 

 

 
 
Domov, bydliště 
 
Škola 
 
Volný čas 
 
Oblékání 
 
Příroda a počasí 
                     
Povolání, 
 
Kalendářní rok(svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, 

hodiny) 
 
 
Zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 

(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 
 
 
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní 

slovní zásobu v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů a umí ji používat  

   v komunikačních situacích, práce se slovníkem   
 

Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

 

 
 
 

 
 
Jazykové 
prostředky a 
gramatika: 
vyplývají  
z obsahu použité 
učebnice 
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Matematika 
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 
Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA  

 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. - 9 ročníku 4 hodiny týdně 
 
Vzdělávání  v matematice je zaměřeno na 

- užití matematiky v reálných situacích 
- osvojení  pojmů, matem. postupů 
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 
- logické a kritické usuzování 

 
Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty ( např. fyzika – převody jednotek, rovnice,…..zeměpis – 
měřítko, výpočty……. chemie -  řešení rovnic, převody jednotek,…..) 
 
Předmětem neprolínají průřezová témata. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
 
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. předmětech a v reálném životě 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky k ověřování výsledků 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 podle potřeby pomáhá žákům 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
Kompetence občanské 
 
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 
 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  

 vede žáky k ověřování výsledků
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA  

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností 
čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla 
provádí poč. oper. s přiraz. 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 rýsován 
 

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 
 

 
F - měření délky 
- určení obvodu pozemku  apod. 

 
 

 
     používá logickou úvahu při řešení úloh 
-     nalézá různá řešení situací 
 
 
 

 
Číselné a logické řady 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
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 přesností 
používá kalkulátor k základním počet. výkonům 
 
 
 
zná pojem násobek, dělitel 
umí použít znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10 
rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 
rozloží číslo na součin prvočísel 
určuje a užívá násobky a dělitele včetně  
  nejmenšího společného násobku a největšího 
  společného dělitele 2 až 3 přiroz. čísel 
modeluje a řeší situace s využitím 
      dělitelnosti v N 
 
 
 

 

Desetinná čísla. 

čtení a zápis v desítkové soustavě 
zobrazení na číselné ose 
porovnávání 
zaokrouhlování 
početní operace 
aritmetický průměr 
převody jednotek 
užití kapesního kalkulátoru 
 
 
 
Dělitelnost přirozených čísel 
 

násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 
prvočíslo, číslo složené 
společný násobek, společný dělitel 
čísla soudělná a nesoudělná 
 
 

 
F -  řešení početních úloh 
 – odhad a určení např. ceny 
nákupu…..                             
                                                                              

 

 
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 
-     umí používat úhloměr 
-     sestrojí kružítkem úhly 60°, 30° 
 
 

 

Úhel a jeho velikost 

 
pojem, rýsování a přenášení úhlu 
řecká abeceda, římské číslice 
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 zeměpisné 
       polohy 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru  
      v osové souměrnosti  
pozná útvary osově souměrné a shodné  
      útvary 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
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 
-     umí sestrojit trojúhelník ze tří stran 
 

 
Osová souměrnost 
 

osová souměrnost 
shodné útvary 
-     osově souměrné útvary 

 
 
 
 
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 
 
 
Trojúhelník 
 

pojem, druhy  
vnitřní a vnější úhly trojúhelníku 
těžnice, střední příčky, výšky  
kružnice opsaná, vepsaná 
trojúhelníková nerovnost 
 

 
VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  obsah pokoje, pozemku,… 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA  

 

Ročník: 7. 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
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, proc. 
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 
řešení jednod. slovních úloh na využití početních výkonů se 
      zlomky 
 

 
 
 
 
 

 

 
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 
      matematic. aparát v oboru celých čísel 

 

Celá čísla 

 
čtení a zápis čísla 
zobrazení na číselné ose 
opačné číslo 
absolutní hodnota, geometrický model 
početní operace 
slovní úlohy 

 

 
 

 
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 ,věta sss,sus, usu 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
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 
slovní úlohy z praxe 
 
 
 

 
 
 
 
 
Z - měřítko plánu, mapy 
 
 
 

 

 
chápe pojem 1% 
užívá základní pojmy procentového počtu 
vyjádří část celku pomocí procent 
řeší slovní úlohy 
chápe pojem promile 
zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
  přesností 
řeší aplikační úlohy na procenta ( i pro  
      případ, že procentová část je větší  
      než celek) 
 

 
Procenta 

 
pojem 
základ, procentová část, počet procent 
promile 
slovní úlohy z praxe 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
-    používá logickou úvahu a kombinační úsudek při 
      řešení úloh a problémů 
-    nalézá různá řešení situací 

 
 
Číselné a obrázkové analogie 

  

 
umí charakterizovat pojem rovnoběžníku 
rozlišuje různé typy rovnoběžníků 
umí sestrojit rovnoběžník 
odhaduje a vypočítává obvod a obsah rovnoběžníku 

 
Rovnoběžníky. 

pojem 
vlastnosti 
rozdělení 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

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 

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 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA  

 

Ročník: 8. 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
rozumí pojmu výraz 
matematizuje jednoduché reálné situace  
      s využitím proměnných 
určí hodnotu číselného výrazu 
zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 
provádí jednoduché početní operace, vedoucí  
k řešení lineárních rovnic  
 

 
Výrazy 
 

číselné výrazy 
proměnná 
výrazy s proměnnou 
 
 

 
 
F, Ch – vzorce s proměnnou 

 

 
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 
 

   

 
 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 146 - 

Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
zapíše číslo ve tvaru a . 10n  pro 1 < a < 10, 
  kde 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 
 

  

 
užívá a zapisuje vztah rovnosti 
řeší lineární rovnice pomocí  
      ekvivalentních úprav 
provádí zkoušku řešení 
 

 
Lineární rovnice 
 

rovnost 
lineární rovnice - jednoduché 
 

  

 
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 (o společné práci, o směsích, na procenta) 
 

 
 
 
 
 

 

 
určí vzájemnou polohu přímky a kružnice  
určí vzájemnou polohu dvou kružnic 
vypočítává obvod a obsah kruhu 
sestrojí tečnu kružnice 
  

 
Kruh, kružnice 
 

vzájemná poloha přímky a kružnice 
vzájemná poloha dvou kružnic 
délka kružnice 
obsah kruhu 
Thaletova věta 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy 

 
Poznámky 

 
charakterizuje válec 
vypočítá povrch a objem válce 
sestrojí síť válce 
 

 
Válec 
 

pojem 
povrch válce 
objem válce 
síť válce 
 

  

 
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 
konstrukční úlohy 
 

  

 
-    řeší úlohy na prostorovou představivost 
-    užívá logickou úvahu 
-    aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti 
 

 
Logické a netradiční geometrické 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 
-    vypočítá aritmetický průměr 
 

 
Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických 
údajů 
 

základní statistické pojmy 
základní charakteristiky statistického souboru 
jednotka, znak, četnost, medián, modus 
diagramy 
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Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 
Vyučovací předmět: MATEMATIKA  

 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
umí dosadit do výrazu proměnnou, vypočítá hodnotu 
výrazu 
provádí početní operace s mnohočleny 
rozkládá výraz na součin  (vytýkáním,pomocí vzorců) 
 
 

 

 
Výrazy 
hodnota výrazu s proměnnou 
početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, 
násobení) 
úpravy výrazů pomocí vzorců 
rozklad výrazů na součin 
 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
řeší lineární rovnice, provádí zkoušku řešení 
řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma   
      neznámými (metoda sčítací a dosazovací) 
řeší slovní úlohy pomocí soustav lin. rovnic 

 
lineární rovnice – se závorkami, se zlomky 
Soustavy rovnic 
soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 
 

  

 
zakreslí bod v PSS 
chápe pojem funkce 
rozlišuje lineární funkci rostoucí a klesající 
sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce 
užívá funkční vztahy při řešení úloh z praxe 

 
Funkce 
 

pravoúhlá soustava souřadnic 
pojem funkce 
lineární funkce ( přímá úměrnost) 
kvadratická funkce – rozšiřující učivo 

nepřímá úměrnost 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 
Poznámky 

 
řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 
 

Finanční matematika 
 
základní pojmy finanční matematiky 
jednoduché a složené úrokování 
 

 
 
rozliší shodné a podobné útvary 
užívá věty o podobnosti  trojúhelníků  v početních a 
konstrukčních úlohách  
používá goniom. fce v pravoúhlém trojúhelníku 

 

 
Podobnost.  
Goniometrické fce v pravoúhlém troj.- rozšiřující uč. 

 
podobnost 
věty o podobnosti trojúhelníků 
gon. funkce sin a tg 

 

 
 

 

 
 
charakterizuje jednotlivá tělesa 
umí narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat 
vypočítá povrch a objem těles 
 

 
Tělesa 
 
kužel 
jehlan 
koule 
povrch a objem těles 
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Informatika 

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět Informatika je vyučován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně.  
 
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, tabulkami, k tvorbě jednoduchých webových stránek 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. 
Dále se žáci učí vytvářet jednoduché programy. Učí se algoritmizovat úlohy a převádět algoritmus do programového 
kódu. 
 
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata: OSV 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

 vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém 
životě 

 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

 zadává úlohy a projekty k tvořivému přístupu při jejich řešení 

 ukazuje žákům, 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 

 v roli konzultanta vede žáky nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím 
elektronické pošty 

 vede žáky k dodržování vžité konvence a pravidel (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

 vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, při projektech pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat 
časový harmonogram apod. 

 přizve žáky k hodnocení prací  , 

 vede žáky při vzájemné komunikaci  k ohleduplnosti a taktu 
 
Kompetence občanské 
 
Učitel 

 seznamuje žáky 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 ...) 

 vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu       i 
jinými cestami 

 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

 vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s výpočetní technikou 

 vede žáky k  využití ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 

Ročník: 6. 
 

Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a 
software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 
 
- účelně používá možnosti schránky OS 
- přejmenuje a umí kopírovat složky a soubory 
- přesouvá a maže soubory a složky 
- vytvoří a účelně umístí zástupce souboru a 
složky 
- pojmenuje a popíše základní typy souborů OS 
Windows dle jejich přípony 
 
- vytvoří složku a soubor  
- charakterizuje jednotlivá úložiště dat 
 
 
- pojmenuje některé běžně dostupné softwarové 
prostředky počítače a uvede příklad jejich využití 
 
 
- v programu pro kreslení na počítači nakreslí 
jednoduchý obrázek 
 
- jednoduše popíše a vysvětlí pojem „počítačová 
síť“ 
- uvede příklady počítačových sítí 
- pojmenuje běžné součásti počítačové sítě 
 
- objasní termín internet, jeho vznik 
- pojmenuje nejznámější internetové prohlížeče 
- porovná výhody a nevýhody internetových 
prohlížečů 

 
 
Poučení o bezpečnosti práce, řád učebny 
 
 
 
Schránka operačního systému 
Práce se soubory a složkami 
- přejmenování 
- kopírování 
- přesouvání 
- mazání 
 
 
Správce souborů 
Zástupce souboru a složky 
Soubor – typy souborů 
 
Počítačové programy 
 
 
Počítačová grafika 
- kreslení na počítači 
 
 
Počítačové sítě 
- součásti počítačové sítě 
- druhy počítačových sítí 
 
 
Internet 
Internetový prohlížeč 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Kreativita 
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Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

- sestaví správný tvar internetové adresy 
 
 
- provede vyhledání základních informací na 
internetu 
- rozlišuje mezi pojmy „internetový prohlížeč“ a 
„internetový vyhledávač“ 
- ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 
- vyhledá obrázek, fotografii v internetovém 
vyhledávači 
- stahuje data z internetu 
- má základní povědomí o právních aspektech 
stahování dat 
- vhodně cituje nalezené zdroje 
- dle potřeby využívá dostupných služeb internetu 
- vysvětlí rizika sociálních sítí a pracuje s nimi 
zodpovědně a bezpečně 
 
- seznámí se se způsoby používání elektronické 
pošty 
- rozliší příjem pošty přes klienta a web 
- pracuje s doručenou poštou a umí odpovědět 
 
- zná a užívá základní funkce textového procesoru 
 

Internetové adresy 
 
 
Vyhledávání na internetu 
 
 
Vyhledávání obrázků na internetu 
 
 
 
 
 
Stahování dat z internetu 
 
 
 
Zajímavé služby internetu 
Sociální sítě 
 
 
Elektronická komunikace 
 
 
 
 
Základní programy kancelářských balíků 
 
Základní funkce textového procesoru 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 

 

Ročník: 7. 
 

Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a 
software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 
 
- objasní význam komprimace v digitální 
technologii 
- popíse nejběžnější využití komprimace 
- prakticky používá komprimaci  
 
- vymezí výhody použití textového procesoru pro 
zpracování textového dokumentu 
- rozliší kancelářské aplikace zdarma a placené 
- používá nástroje lupa 
- při editaci textu využívá zobrazení neviditelných 
znaků 
- využívá symbolů pro psaní písmen, které nejsou 
na klávesnici 
- používá předpřipravené styly odstavce a vytváří 
vlastní dle potřeby 
- vhodně nastaví formát stránky včetně okrajů 
- pro opravu textu využívá nástroje Pravopis 
- provádí základní formátování textu a odstavce 
- vkládá do dokumentu obrázky, tabulky a grafy, 
nastaví jejich umístění v textu 
- správně nastavuje odsazení a zarovnání textu 
horizontálně i vertikálně 
- s jistotou užívá tříděné, netříděné a víceúrovňové 
seznamy s využitím odrážek a číslování 
 
 

 
 
 

Poučení o bezpečnosti práce 
Řád učebny 
 
 
Komprimace dat 
 
 
 
 
Textový procesor 
- druhy textových procesorů 
 
- nástroj lupa 
- netisknutelné znaky 
- vkládání speciálních symbolů 
- styly a práce se styly 
- automatická kontrola dat 
- grafické objekty, obrázky 
- označování, mazání, vkládání a přesouvání textu 
- formát písma, velikost, typ a barva 
- ukládání a otevírání dokumentu 
- odstavce a jejich zarovnání 
- odsazení prvního řádku, pravítko 
- vkládání obrázků  
- Klipart 
- okrasné písmo 
- odrážky a číslování 
- tabulky 
- vzhled stránky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – kreativita 
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Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

 
- popíše základní pravidla tvorby prezentací 
- vytvoří novou jednoduchou prezentaci 
v programu pro tvorbu prezentací 
 
 
 
 

 
Tvorba jednoduché prezentace 
Pojem prezentace a její využití 
Pravidla tvorby prezentací 
Základní formát prezentace, šablona 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 

 

Ročník: 8. 
 

Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i 
software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 
 
- formátuje textový dokument v textovém 
procesoru dle základních typografických pravidel 
- vytváří dle potřeby textové pole, vkládá 
automatické seznamy, čísla stránek 
 
 
- popíše princip rastrové a vektorové grafiky 
- porovná rastrovou a vektorovou grafiku a 
pojmenuje výhody a nevýhody obou variant 
- vytvoří jednoduchý audiovizuální dokument 
- upraví pomocí počítače základní chyby fotografie 
 
- vytvoří prezentaci pomocí nástrojů pro tvorbu 
prezentací 
- formátuje text a objekty prezentace 
- nastavuje přechody dle potřeby 
- užívá prezentační techniku k naplnění svého cíle 
 
- logicky uspořádá a zkoumá data 
- popíše postup řešení předloženého problému 
- hledá a analyzuje vhodné řešení problému 
- seznámí se se základními pojmy a postipy 
programování 
- v programovacím nástroji vytvoří jednoduchý 
program 
 

 

 
 
Poučení o bezpečnosti práce, řád učebny 
 
 
Textový procesor 
- tvorba a úprava rozsáhlejšího dokumentu dle pravidel 
pro tvorbu textového dokumentu 
- záhlaví a zápatí stránky, číslo stránky, automatické 
seznamy, automatický text 
- textové pole 
 
Grafické editory a programy pro prohlížení obrázků 
Zpracování grafiky na počítači 
Tvorba audiovizuálního dokumentu 
 
 
 
Nástroje pro tvorbu prezentací 
- zásady tvorby prezentací 
- zpracování prezentace 
- prezentér a jeho využití 
- zásady prezentování tvůrčí činnosti 
 
 
Rozvoj informatického myšlení a programování 
- algoritmus 
- řešení problémů 
- programování a programovací jazyk 
- programovací nástroje a jejich využití 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – kreativita 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 
Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie  
Vyučovací předmět : INFORMATIKA 

 

Ročník: 9. 
 

Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a 
software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 
- orientuje se v prostředí tabulkového procesoru 
- objasní termín list a buňka v tabulkovém 
procesoru 
- používá vzorce v tabulkovém procesoru 
- popíše předdefinované funkce v tabulkovém 
procesoru 
- vytvoří graf v tabulkovém procesoru 
- používá další nástroje při editaci tabulky  
- formátuje buňku v tabulkovém procesoru 
- používá další nástroje pro formátování buňky 
- řadí data v tabulkách 
 
 
- seznamuje se se strukturou webové stránky 
- seznamuje se se základním ovládáním programu 
 
 
 
 
- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 
 
 
- vyhledává a třídí informace k vytváření 
samostatných projektů 
 
 

 

 
 
Poučení o bezpečnosti práce, řád učebny 
 
Prostředí tabulkového procesoru 
- list a buňka 
- práce s tabulkou 
- vzorce a výpočty 
- předdefinované funkce 
 
- graf – tvorba a úprava 
 
- další nástroje editace tabulky 
- formát buňky 
 
 
 
Webové stránky 
- tvorba 
- programy pro tvorbu webové stránky 
 
 
 
 
Prezentace informací (prezentační programy, 
multimédia) 
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Výstupy  Učivo Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, projekty, kurzy 

Poznámky 

- pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 
 
 
- zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při práci 
s elektronickými zařízeními 
- chrání sebe i elektronické zařízení před 
škodlivým kódem 
 
 
 

 
 
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví 
Copyright 
Informační etika 
 
Viry a další škodlivý kód  
Antivirové programy 
Internet – virové nebezpečí 
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Dějepis 

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost 
Vzdělávací obor : Dějepis 
Vyučovací předmět : DĚJEPIS 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu: 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 
 Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 2 hodiny týdně .  
                                                                                                                                                                                                                                  
Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu 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 
 
Vyučovací předmět dějepis je úzce spjat s dalšími vyučovacími předměty: 

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,… 
 
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: 

 VDO,  MUV 
 
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 předmětů 

 vede k zamyšlení nad historickým vývojem 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
 
Učitel 

 zařazuje rozmanité aktivity (diskuse, výklad, kreslení, řešení problémů, ICT, ) 

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

 vede ke kritickému myšlení a logickému uvažování 
 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování 

 zařazuje do výuky diskusi 

 vede žáky k věcnému argumentování 

 vede žáky k práci s různými typy textů 

 vede k využívání informačních a komunikačních prostředků 
 
 
Kompetence sociální a personální  
 
Učitel 

 vytváří příznivé klima třídy 

 dodává žákům sebedůvěru 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 
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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 
 
 
Kompetence pracovní 
 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality práce 

 umožňuje žákům vzájemně si radit a pomáhat 

 vede žáky k využívání znalostí v běžné praxi 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Dějepis 
Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných 
poznatků 
- osvojí si práci s časovou přímkou a historickou mapou 
- uvede příklad historických pramenů, pojmenuje instituce, kde jsou 
shromažďovány  
- řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu 
 
- rozpozná vývojová stadia člověka 
- charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a 
duchovní kulturu 
- objasní význam zemědělství a dobytkářství pro lidskou společnost 
- objasní význam zpracování kovů pro lidskou společnost 
- uvede příklad archeologických kultur na našem území 
 
 
 
 
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem 
prvních velkých zemědělských civilizací 
- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí 
světového kulturního dědictví 
 
 

 

 

 

Člověk v dějinách 

Význam zkoumání dějin 
Historické prameny 
Historický čas a prostor 
 

 

Pravěk 
Starší doba kamenná 

-způsob života jednotlivých vývojových typů 
člověka 
Mladší doba kamenná 

-způsob života a obživy 
Doba kovů 

-rozvoj řemesel a obchodu 
-zánik rodové společnosti 
Naše země v období pravěku 

 
Starověk 

 
Nejstarší státy 

-charakteristické rysy oblasti  
-nejstarší starověké civilizace 
-vývoj společnosti 
-náboženské představy 
-přínos starověkých civilizací 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z – světové strany, světadíly 
VV – pravěké malby, pojmy 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
archivy, muzea, 
knihovny  
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Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
- uvede nejdůležitější etapy řeckých dějin 
- demonstruje na konkrétních případech přínos řecké kultury pro 
rozvoj evropské civilizace 
- uvede nejdůležitější etapy římských dějin 
- porovná formy vlády apostavení společenských skupin 
v jednotlivých státech, vysvětlí podstatu antické demokracie 
- demonstruje na konkrétních případech přínos antické kultury pro 
rozvoj evropské civilizace 
- uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci 
- uvědomí si význam vzniku křesťanství a jeho souvislost s 
judaismem 
 -uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy, prolínání 
kulturních vlivů 

 
Řecko 

-kořeny řecké civilizace 
-Makedonie, helénismus 
Řím 

-království 
-republika 
-císařství 
-počátky křesťanství 
-římská kultura 
-rozpad římské říše 
 
-naše země v době římské 
 
- střední Evropa a její styky s antickým 
Středomořím 

 
Čj – báje 
 
ČJ - eposy, řecké báje a pověsti 
 
 
 
 
 
 
VDO – Principy demokracie jako formy 
vlády.. (demokracie, despocie, tyranie) 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Dějepis 
Vyučovací předmět: DĚJEPIS 
 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- objasní úlohu Hunů v příchodu nových etnik, popíše nové státy, na 
mapě ukáže pravlast Slovanů, vysvětlí jejich rozdělení  
 
- dokáže vysvětlit, že jde o pokračování antické kulturní tradice, 
uvede příklady byzantského kulturního slohu 
 
- zhodnotí, že to byla nejvýznamnější z germánských říší, objasní 
podstatu lenního systému – feudalismus, dokáže vysvětlit úlohu 
křesťanství 
  
- popíše okolnosti vzniku islámu, objasní jeho základní termíny, 
uvede příklady vyspělé arabské kultury 
  
- popíše životní styl Normanů, jejich výboje dá do souvislosti se 
vznikem sjednocené Francie a Anglie, prokáže orientaci na mapě 

 
- popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám, dřívější osídlení, 
shromáždí základní údaje o Sámovi 
 
- dokáže zhodnotit politický a kulturní význam říše, vyjmenuje hlavní 
představitele, vysvětlí příčiny zániku říše  
 
- rozliší počátky státu podle pověstí a historicky prokázané 
skutečnosti, popíše vnitřní vývoj, vyjmenuje hlavní osobnosti a uvede 
jejch přínos či událost spojenou s jejich jménem 
- zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady, umí 
popsat postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti 
 
- objasní postavení prvních českých států v evropských souvislostech 

 

 
Středověk 
Zrod středověké Evropy : 
Stěhování národů 
 
Byzantská říše 
 
 
Franská říše 
 

 
 
Arabská říše 
 
 
Normané 
 
 
Sámova říše 

 
 
Velkomoravská říše 
 
 
Vznik českého státu 
 
 
 
 
Vztahy k sousedním zemím : 

Svatá říše římská, Polsko, Kyjevská Rus, Uhry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Důraz 
na české 
patrony 
 
 
Region ve 
středověku 
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Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

- dokáže vyjmenovat vybraná přemyslovská knížata a krále a uvést 
hlavní události spojené s jejich vládou, popíše proměnlivý vztah 
k Římské říši 
- objasní pokrok v zemědělství a dá ho do souvislosti s rozvojem 
obchodu a vznikem měst 
 
- vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, 
vysvětlí vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám, rozliší 
vztahy mezi světskou a církevní mocí  
 
- zhodnotí příčiny a motivy těchto vojenských výprav a jejich soulad 
křesťanskou morálkou 
 
- zjistí, co je hlavním obsahem Magny charty z r. 1215, vyvodí 
pravděpodobnost příkladu i pro jiné země 
 
- popíše vládu Lucemburků na českém trůnu, vyzvedne osobnost 
Karla IV., popíše strukturu feudální společnosti a jejich rozpory  
 
- popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje 
příklad gotické stavby v nejbližším regionu, uvede příklad česky 
psané literatury, jméno některého z umělců 
 
- dá příklad zahraniční činnosti Jana Lucemburského jeho účastí ve 
stoleté válce, seznámí se s osobou Jany z Arku 
 
- objasní požadavky na reformu církve a vymezí význam husitské 
tradice pro český politický a kulturní život – Jan Hus, P. Chelčický 
- v návaznosti na strukturu feudální společnosti vymezí, kdo vše patřil 
mezi husity, vyjmenuje body jejich společného programu 
- vysvětlí souvislost se vznikem jednoty bratrské 
 
- zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, vysvětlí pojem „stavovská 
monarchie“, popíše spory mezi šlechtou a městy za vlády Jagellonců 
 
-popíše průběh zámořských objevů, jejich příčiny a následky 
 
- vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, popíše typickou 
renesanční stavbu, uvede hlavní osobnosti 

Český stát v 11. – 13. století 

 
 
 
 
 
Pohled do světa : 

Rozdělení církve 
 
 

Křížové výpravy 
 
 

Velká listina svobod v Anglii 
 
 
Český stát za Lucemburků 

 
 
Gotická kultura 

 
 
 
Pohled do světa 

 
 
Husitství 

 
 
 
 
 
Český stát za vlády Jiřího z Poděbrad a 
Jagellonců 
 
Objevné plavby 
 
Renesance a humanismus 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Dějepis 
Vyučovací předmět: DĚJEPIS 

Ročník: 8. 
Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 

témata 
Poznámka 

Žák dle svých schopností: 
 
-popíše průběh zámořských objevů, vysvětlí, jak obchod s Amerikou 
změnil světové obchodní centrum v Evropě  
 
- popíše poměry ve Španělsku, rozpory Španělska a Nizozemí 
- objasní vliv tureckého nebezpečí na evropské dění 
 
- orientuje se v nově vzniklé náboženské situaci v Evropě, dokáže 
vysvětlit základní pojmy, objasní postavení českého státu 
v podmínkách rozdělené Evropy 
 
- popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn, vysvětlí 
postavení českého státu uvnitř habsburské monarchie 
 
- objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její 
důsledky 
 
- vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. st., dokáže dát do souvislosti 
pojem racionality a osvícenství 
- na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchii, parlamentarismus  
 
- popíše typickou barokní stavbu, uvede představitele baroka 
- vypráví o životě J. A. Komenského 
- vysvětlí přínos reforem M. Terezie a Josefa II. 
 
- popíše fr. společnost před revolucí, její problémy 
- zhodnotí myšlenky Deklarace lidských a občanských práv 
vzhledem k době vzniku a dnešku 
- objasní souvislost mezi revolucí a napoleonskými válkami a 
rozbitím starých společenských struktur  
 

Novověk 

 
Objevné plavby a jejich společenské 
důsledky 
 
Počátky abs. monarchií 
 
 
Náboženská reformace 
 

 
 
Habsburkové na českém trůnu, vznik 
habsburské monarchie 
 
Třicetiletá válka 

 
 
Svět ve 2. pol. 17. a v 18. st., nástup 
kapitalistických vztahů 

 
 
 
České země po třicetileté válce, v období 
osvícenského absolutismu 

 
 
Velká francouzská revoluce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Začátek školního 
roku – opakování 
středověku 
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Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
- vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny 
ve vybraných zemích a u nás  
- uvede stručný přehled úspěchů národně osvobozeneckého hnutí 
 
- na příkladu vybraných států popíše příčiny a výsledky revoluce 1848 
- zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a jejich 
vynálezy 
- porovná fáze utváření novodobého českého nár oda v souvislosti 
s národními hnutími jiných evropských národů 
- charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin 
- uvede hlavní znaky bachovského absolutismu a příčinu jeho pádu 
- vysvětlí, co se změnilo vznikem Rakousko – Uherska 
- popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede 
konkrétní příklady vynálezů  
 
- na příkladech demonstruje základní politické proudy 
- vysvětlí nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých částech Evropy a 
světa, popíše soupeření velmocí a význam kolonií 
 
- popíše neúspěšný průběh snah o česko – německé vyrovnání  

 
Svět v první polovině 19. století  

 
 
 
 Nástup průmyslové revoluce, národní 
obrození a revoluční rok 1848 v našich 
zemích 

 
 
 
 
 
 
 
Svět ve druhé polovině 19. století 
 
 
Naše politika – snaha o česko – německé 
vyrovnání 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Dějepis 
Vyučovací předmět: Dějepis 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- rozliší skutečné příčiny války od záminky – sarajevského atentátu 
- na základě popisu vojenské taktiky vysvětlí charakter války, 
důsledky zneužití techniky 
 
- popíše události v Rusku vrcholící říjnovou revolucí a vysvětlí jejich 
vliv na ukončení války 
 
- dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM o vznik 
Československa 
- uvede další představitele odboje, vypráví o legiích a zhodnotí jejich 
význam pro vznik státu 
 
- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů, 
versailleského systému 
- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, jejich příčiny v širších 
souvislostech;  vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost 
z hlediska lidských práv 
  
- na příkladu politického systému první republiky dokáže popsat a 
vysvětlit fungování pluralitní demokracie 
- zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech, jeho vnitřní 
prostředí 
 
- uvede příčiny a důsledky hospodářské krize  
- najde souvislost mezi hospodářským vývojem a nástupem 
extrémních politických sil 
 
- popíše politiku usmiřování, uvede konkrétní příklady a zhodnotí 
výsledek appeasmentu 

 
Moderní doba 
 
První světová válka 
 
 
 
Situace v Rusku, ruské revoluce  
 
 
Vznik Československa, hospodářsko-
politický rozvoj republiky, sociální 
a národnostní problémy 
 
 
Svět po 1.sv. válce 
mezinárodně politická situace Evropy ve 20. 
letech 
 
 
 
Československo, nový stát v Evropě 
 
 
 
 
Světová hospodářská krize 
 
 
 
Československo  – boj o záchranu 
demokracie a samostatnosti státu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO-Formy participace...(volební 
systém, Češi-Němci- Židé v ČSR) 
 

Práce 
v muzeu 
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Výstup Učivo Mezipředm.  vztahy, průřezová 
témata 

Poznámka 

 
- vymezí období druhé republiky a uvede změny jejího politického 
systému  
- přehledně popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové 
mezníky, místa nejvýznamnějších válečných operací 
 
- vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava a vztah Čechů 
k novému útvaru 
- orientuje se v domácím a zahraničním odboji: popisuje jeho činnost 
a uvádí stručně konkrétní přínos vybraných osobností odboje 
v souvislosti s konkrétními místy, akcemi 
 
- vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa 
 
- vyjmenuje změny, které nastaly v obnoveném Československu 
v důsledku války i světového vývoje 
- popisuje průběh vnitropolitického zápasu, který končí únorovými 
událostmi v roce 1948 
 
- shromáždí znaky charakterizující pojem studená válka 
- dokáže porozumění pojmům „ochlazování a oteplování“ uváděním 
konkrétních příkladů událostí, o kterých shromáždí informace a 
dokáže je prezentovat 
- posoudí postavení rozvojových zemí 
 
- zhodnotí význam Gorbačovovy politiky pro konec studené války 
- shromáždí konkrétní důkazy pro označení vlády KSČ jako totalitní – 
především události těsně po únoru 1948 a v 50. letech 
- zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu 
- na základě popisu období normalizace ocení význam disidentského 
hnutí vedoucího spolu s mezinárodním vývojem k pádu totalitního 
režimu 
 
- vysvětlí mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské 
spolupráce 
- prokáže základní orientaci v problémech současného světa 
 

 
Druhá světová válka 

 
 
 
 
Ztráta samostatnosti 

 
 
 
 

 
Rozpory mezi velmocemi 

 
Československo  po osvobození, omezená 
demokracie 

 
 
 
Studená válka 

 
 
 
 
 
Československo  pod vládou KSČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUV- Princip sociálního smíru a 
solidarity (rasismus 20.st, lidská 
solidarita) 
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Občanská výchova 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství 
Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení : 
 
Vzdělávací oblast předmětu  

- 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 

 
Časová dotace 

6. – 9. ročník 
1 vyučovací hodina týdně 
 
Místo realizace 

třída 
učebna PC 
venkovní areál školy 
 
Formy a metody realizace 

vyučovací hodina - skupinové vyučování, diskuse, výklad, reprodukce textu, samostatná práce, soutěže, testy, 
dramatizace, projekty, video, PC 
beseda 
dotazníky – interwiev 
 
Průřezová témata:  MEG, VDO, OSV 

 
 
 
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 

 
Učitel 

 vede žáky k ověřování důsledků 

 poskytuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a  závěrům 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
 
 
Kompetence k řešení problémů 

 
Učitel 

 klade otevřené otázky 

 umožňuje volný přístup k pomůckám 
               
 
Kompetence komunikativní 

 
Učitel 

 projevuje  zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 vede  žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu 

 podněcuje žáky k argumentaci 

 vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky 
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Kompetence sociální a personální 

 
Učitel 

 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 vedení žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti  
 
Kompetence občanské 

 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů 
 
Kompetence pracovní 

 
Učitel 

 dodává sebedůvěru 

 napomáhá podle potřeby při cestě ke správnému řešení 

 vede ke správnému způsobu používání techniky a vybavení 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství 
Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 

 
 
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce při řešení  

konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole 
 
 
 
- vysvětlí význam harmonických vztahů mezi členy rodiny  

(vzájemná pomoc, důvěra) pro zdravý vývoj dítěte 
- rozpozná možné příčiny rodinných problémů a uvede 

vhodné způsoby řešení 
- popíše, do kterých důležitých oblastí rodina směřuje své 

výdaje 
- dokáže se rozhodnout, jak vhodně naložit se svým 

kapesným a s uspořenými penězi 
 
- umí popsat geografickou polohu ČR v Evropě 
- ví, z jakých historických zemí se ČR skládá 
- zná Staré pověsti české 
- umí vyjmenovat nejdůležitější české panovníky 
- zná výrobky, které nás proslavily 
- umí vyjmenovat slavné české umělce, vynálezce, sportovce 
- vysvětlí pojem vlastenectví 
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 

 

- vysvětlí pojmy obec, starosta, obecní úřad, primátor, 
městský úřad, radnice 

- zná významné památky, rodáky v místě bydl. a blízkém 
okolí 

- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce při řešení  
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů 

 
 
Škola 

- práva a povinnosti žáků 
- význam a činnost žákovské samosprávy 
- život ve škole 
- společná pravidla a normy 
- význam vzdělání pro život 
 
Rodina  
 - postavení jedince v rodině 
 - role členů rodiny 

 - funkce a vývoj rodiny 
 - vztahy v rodině, rodinné problémy 
 - úplná a neúplná rodina 
 - náhradní rodinná péče 
 - hospodaření rodiny 
Naše vlast  

- pojem vlast a vlastenectví 
- země, z kterých se ČR skládá 
- zajímavá a památná místa 
- co nás proslavilo 
- významné osobnosti 
- státní symboly 
- státní svátky a významné dny 
Obec, region, kraj 

- pojem obec, obecní samospráva 
- důležité instituce 
- významná místa obce, památky, velcí rodáci 
- místní tradice 
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku 

 

 
 
 
 
 
 
 
OSV  - Mezilidské vztahy 
 
 

          
Rodokmen mojí rodiny 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEG - Evropa a svět nás  zajímá 
Český jazyk – Staré pověsti české 
 
 
 
 
VDO – Formy participace občanů…. 
 
Památky našeho regionu 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství 
Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 

 
vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti k čes. národu a 
českému státu 
určí významné historické mezníky v dějinách národa 
určí zajímavá a památná místa našeho státu 
uvede příklady význam. osobností, které proslavily náš národ 
určí význačná díla z oblasti kultury 
uvede příklady typických zvyklostí a tradic 
vyjmenuje státní symboly ČR – popíše státní znak, odříká slova 
státní hymny (zazpívá) 
vysvětlí význam symbolů našeho státu a uvede příklady příležitostí, 
při kterých se používají 
 
uvede příklady památných míst obce a regionu  
vysvětlí, k jakým událostem či osobnostem se vážou 
chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům 
 
zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které 
ho zajímají 
kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj 
k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 
 
 
 
umí vysvětlit rozdíly mezi materiálními a duchovními hodnotami 
dokáže sestavit svůj vlastní hodnotový žebříček 
rozlišuje a porovnává různé druhy forem vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady 
 
 
 

 
 
Země a národy České republiky  

- kořeny národa, historie národa 
- národní bohatství (přírodní krásy,  kulturní bohatství,  
  významné osobnosti a jejich dílo, zvyky a tradice) 
- pojem vlast 
- národní a státní symboly 
- státní svátky 
- národnosti žijící v ČR 
 
 
 
 
Národní bohatství 

 - zajímavá a památná místa 
- ochrana kulturních památek a  přírodních objektů   
 
Kulturní život 

- rozmanitost kulturních projevů 
- kulturní hodnoty 
- kulturní tradice 
- kulturní instituce 
masová kultura, prostředky masové komunikace, 
masmédia     
   
Majetek a bohatství člověka 
-duchovní a věcné hodnoty a vlastnictví, jejich ochrana 

- pořadí hodnot během života 
- formy vlastnictví 
 
 
 

 
 
 
 
Osobnost, dílo, místo, které nás 
proslavilo. 
 
 
 
MEG -Objevujeme Evropu a svět 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

 

chápe, že má svá nezpochybnitelná práva, ale také povinnosti 
je seznámen s Listinou základních práv a svobod 
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si 
rizika jejich porušování 
 
 
 
ovládá zásady slušného chování ve všech obvyklých situacích 
 
 
 
 
 
zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi 
lidmi 
vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem 
v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 
objasní potřebu tolerance ve společnosti 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby 
chování a myšlení lidí 
zaujímá tolerantní postoj k menšinám 
rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické 
projevy v chování lidí 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti 

 
Člověk a lidská práva 

- základní lidská práva 
- práva dítěte, jejich ochrana 
- úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech 
- Listina základních práv a svobod 
 
 
Společenské chování 
- zásady společenského chování 

- pozdrav, představení, návštěva kina, divadla, restaurace 
- na úřadě, v obchodě, na ulici, na hřišti 
- host do domu 
 
Lidská setkání 

- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
- rovnost a nerovnost 
- rovné postavení mužů a žen 
- lidská solidarita 
- pomoc lidem v nouzi 
- potřební lidé ve společnosti 

 
 
 
VDO – Občan, občanská společnost a 
stát 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství 
Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 8 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 

- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 

- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společenských cílů 

- objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

- rozpozná projevy záporných charakterových vlastností u 
sebe i u druhých lidí 

- kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednán 
 
 
- vysvětlí pojem komunikace 
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých 

životních situacích 
- případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší 

nenásilným způsobem 
- předvede různé formy komunikace  
- seznámen s asertivním desaterem 

 
 
 
- seznámí se s pojmem právní vztah – vlastnictví, pracovní 

poměr, manželství 
- zná svá práva a povinnosti 
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a 

respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí 
- posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 

 

Člověk jako jedinec 

- podobnost a odlišnost lidí – projevy chování, 
rozdíly v prožívání, myšlení a jednání 

- osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, 
charakter 

- vrozené předpoklady, osobní potenciál 
- vnitřní svět člověka – vnímání, prožívání, 

poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 
druhých lidí 

- systém osobních hodnot, sebehodnocení 
- stereotypy v posuzování druhých lidí 

 
 
Komunikace 

- mezilidská komunikace 
- mluvíme jinak- různé formy komunikace 
- asertivita 
- osobní a neosobní vztahy mezi lidmi 
- konflikty v mezilidských vztazích 
- problémy lidské nesnášenlivosti 

 
 
 
 
Člověk, stát a právo 

- právní základy státu  
- práva a povinnosti občana vůči státu 
- právní řád České republiky – význam a funkce 

právního řádu 
- orgány právní ochrany občanů 

 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Poznávání lidí 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Komunikace 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, 

projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

- vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád 
- respektuje základní právní normy našeho státu 
- seznámí se s Ústavou ČR , ví že má v právním systému ČR 

nejvyšší platnost 
- vyjmenuje několik druhů práva, vysvětlí k čemu slouží 
- ví odkdy je trestně odpovědný za své chování 
- vysvětlí k čemu slouží armáda, policie a soudy  
- rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu 
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, 

uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování 
trestných činů 

- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, 
uvede jejich příklady 

- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 
 
- ví, kdo se může stát občanem ČR  
- vyjmenuje národnostní menšiny žijící na území ČR 
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky 
- uvede příklady některých smluv upravující občanskoprávní 

vztahy – osobní přeprava, koupě, oprava či pronájem věci 
- vysvětlí rozdíl mezi movitým a nemovitým majetkem 
- seznámen s pojmy dědictví a závěť 
- uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít 

 
 
 
- ví za jakých podmínek může uzavřít manželství 
- chápe důležitost výběru životního partnera 
- je seznámen s pojmy adopce a pěstounská péče 
- zná práva dětí, ví o existenci Linky důvěry 
- je seznámen s některými příčinami konfliktů v rodině  
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní 

příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a 
výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření 
domácností, objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi 

- Ústava ČR  
- právní norma, předpis, publikování právních 

předpisů  
- druhy práva 
- soustava soudů, armáda,  policie 
- obrana státu 
- protiprávní jednání – druhy a postihy 

protiprávního jednání včetně korupce 
- trestní postižitelnost 
- porušování předpisů v silničním provozu 
- porušování práv k duševnímu vlastnictví 

 
Člověk a občanský život 

- státní občanství ČR 
- co znamená být občanem státu 
- občanské právo 
- právo v každodenním životě – význam právních 

vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající, základní práva spotřebitele, styk s 
úřady 

- majetek a vlastnictví očima práva 
- pojištění 

 
 
Člověk a rodinný život 

- manželství 
- výběr partnera 
- manželství a paragrafy 
- děti - dar lásky 
- konflikty v rodině 
- hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, 

investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VDO – Principy demokracie jako formy 
vlády a způsobu rozhodování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDO – Občan, občanská společnost a 
stát 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 
Vzdělávací obor: Výchova k občanství 
Vyučovací předmět: OBČANSKÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy,projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 

- zná vzdělávací systém ČR 
- chápe důležitost vzdělání a přípravy na budoucí povolání 
- je seznámen se Zákoníkem práce 
- ví za jakých podmínek mohou pracovat nezletilí 
- ví jaké náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva 

 
- vysvětlí pojem potřeba, vyjmenuje druhy potřeb 
- je seznámen s pojmy: kapitál, investice, výroba 
- vysvětlí rozdíl mezi výměnným a peněžním obchodem, 

různé funkce peněz 
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 

uvede příklady jejich součinnosti 
- je seznámen s pojmem trh  
- vysvětlí na jakém principu trh funguje – na příkladu chování 

kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu 
- objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny 
- na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a 

DPH 
- popíše vliv inflace na hodnotu peněz 
- popíše členění národ. hospodářství (výrob., nevyrob. sféra ) 
- rozlišuje ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do 

kterých oblastí stát směruje své výdaje 
- uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 

rozpočtu získávají občané 
- vyjmenuje různé druhy daní 
- je seznámen s příjmy a výdaji ve státním rozpočtu 
- zná různé druhy vlastnictví a rozdíly mezi nimi 
- chápe, k jakým účelům slouží banky a jaké služby občanům 

nabízejí 

 
 
 
Člověk a pracovní život 

- člověk na trhu práce 
- zákoník práce 
- pracovní smlouva 
- vzdělávací systém v ČR 

 
 
Hospodářství a stát 

- potřeby a spotřeba 
- principy tržního hospodářství – nabídka, 

poptávka, trh 
- tvorba ceny, inflace 
- funkce a druhy trhu (finanční, práce, zboží ) 
- nejčastější právní formy podnikání 
- výroba, obchod, služby – jejich funkce a 

návaznost 
- členění národního hospodářství 
- vlastnictví 
- peněžní ústavy 
- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, 

úročení, produkty finančního trhu pro investování 
a pro získávání prostředků 

- hospodářská politika 
- daně – jejich význam 
- státní rozpočet – typy rozpočtu a jejich odlišnosti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
           
 
 
 
 
 
VDO  - Principy demokracie jako formy  
           vlády a způsobu rozhodování 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy,projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

- vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 
- je seznámen s pojmy: akcie, směnka, šek, úvěr 
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 

hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení 

- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu 

 
- rozlišuje nejčastější typy a formy států, na příkladech 

známých států rozliší republiku a monarchii (demokracii a 
diktaturu) a porovná jejich znaky 

- vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu 
pro každodenní život občanů 

- charakterizuje a porovná složky státní moci ČR a jejich 
orgánů a institucí 

- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

- objasní smysl voleb do zastupitelstev v demokratických 
státech a vysvětlí, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat 
každodenní  život občanů 

- stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitels. ČR 
 

- zná parlamentní strany v ČR a jejich hlavní představitele 
- uvede příklad národnostních menšin  
- chápe nebezpečí nacionalismu 
- seznámen s holokaustem 

 
 
- chápe důležitost sjednocovacích procesů v Evropě 
- stručně popíše historii vzniku EU 
- porovná výhody a nevýhody členství v EU pro ČR, pro 

každodenní život občanů 
- uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných 

způsobů jejich uplatňování 
- vyjmenuje orgány EU a vysvětlí jejich funkci 
- uvede některé významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí  jejich význam 
ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, 
včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk, stát a právo 

- vznik států, druhy a formy států (republika,  
demokracie, diktatura, monarchie ) 

- principy demokracie – znaky demokratického 
způsobu rozhodování a řízení státu 

- politický pluralismus, sociální dialog a jejich 
význam 

- význam a formy voleb do zastupitelstev 
- znaky státu, typy a formy státu 
- složky státní moci, jejich orgány a instituce 
- vývoj práva ( zvykové, anglosaské ) 
- přímá a nepřímá demokracie 
- zásady fungování státu 
- dělení moci ve státě, politické strany 
- národnostní menšiny, nacionalismus, holokaust  
- státní správa a samospráva – orgány a instituce 

státní správy a samosprávy, jejich úkoly 
 
 
Mezinárodní vztahy 

- evropská integrace – podstata, význam, výhody 
- Evropská unie a ČR 
- orgány Evropské unie 
- cesta ČR do Evropské unie 
- mezinárodní spolupráce – ekonomická, politická 

a bezpečnostní 
- výhody spolupráce 
- významné mezinárodní organizace-OSN,NATO, 

Rada Evropy, aj. 
 
 
 Globální svět 

 
 
 
 
 
MEG – Objevujeme Evropu a svět 
 
 
MEG – Jsme Evropané 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata, mezipředmětové 

vztahy,projekty, exkurze, kurzy 
Poznámky 

-  
 
 

- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich 
klady a zápory 

- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně 
svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné 
důsledky pro život lidstva 

- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede 
příklady možných projevů a způsobů řešení globálních 
problémů na lokální úrovni – v obci, regionu 

- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní 
postoj ke způsobům jeho potírání 

- objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a 
při řešení krizí nevojenského charakteru 

 
 
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní 

vlastnosti 
- ví, jak lze rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní 

nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

 

- globalizace – projevy, klady a zápory 
- přelidnění  
- skleníkový efekt, ozónová díra 
- ničení deštných pralesů 
- špatné hospodaření s vodou 
- chudoba, hlad, podvýživa 
- násilí ve světě, terorismus, války 

 
 
 
 
 
 
Osobní rozvoj 

- životní cíle a plánování 
- životní perspektiva 
- adaptace na životní změny, sebezměna 
- význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně 

při seberozvoji 
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Fyzika 

Vzdělávací oblast : Člověk a příroda 
Vzdělávací obor : Fyzika 
Vyučovací předmět : FYZIKA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení: 

 
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny 
týdně. 
 
Vzdělávání v předmětu 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 

 
Žáci jsou poučeni o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.. 
 
Předmět  fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a 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 
 
Předmětem neprolínají průřezová témata. 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků: 

 
Kompetence k učení 

   
Učitel  

 vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací 

 vyžaduje používání odborné terminologie 

 vede žáky k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací 

 vede žáky 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 

    
Učitel 

 zařazuje práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  na 
diskusi 

 vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 
 
 
Kompetence sociální a personální 

   
  Učitel 

 využíváním skupinového a inkluzívního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

 navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 

 vede žáky k ochotě pomoci 
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Kompetence občanské 
 
  Učitel 

 vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů 

 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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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika 
Vyučovací předmět: FYZIKA 

 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy  

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-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 zapíše a vyjádří 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/výpočtem a zapíše výsledek 
 
- změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených 
hodnot 
 
-předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší 
nebo zmenší 
 
- změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku 
hodin 
 

 
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 
 
 
-čas 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-převody jednotek, převodní vztahy 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata  

Mezipředmětové vztahy  

 

 

Poznámky 

 
 
 
-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 
 
 
-sestaví správně podle schématu jednoduchý elektrický obvod 
 
 
 
 

-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 

 
 
 
-síla působící na těleso 
 
 
 
-gravitační síla, gravitační pole 
 
 
Elektrické děje 

Elektrický obvod 
- zdroj 
- vodiče 
- spotřebič 
- spínač 
 
magnetické vlastnosti látek 

-magnetické pole 
 

 
 
 
 
M-jednoduché výpočty 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika 
Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

 Mezipředmětové vztahy 

 Projekty a kurzy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-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 a pevné kladce pro vysvětlení praktických situací 
 

 
Látka a těleso 

 
-fyzikální veličiny 
 
 
-hustota 
 
Pohyb těles 

 
-síla 
 
-třecí síla 
 
 
 
 
-skládání sil 
-výslednice sil 
 
-těžiště tělesa 
 
 
 
-Newtonovy pohybové zákony (první,druhý  
 a třetí) 
 
-otáčivé účinky síly 
-páka 
-pevná kladka 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
opakování a rozšíření učiva 
z 6.ročníku 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

 Mezipředmětové vztahy 

 Projekty a kurzy 

Poznámky 

 
-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 
 
- v jednoduchých případech určí 
velikost a směr působící tlakové síly 
  
-užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, tlakovou 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 
 
 
 
 

 
-pohyb a klid tělesa, jejich relativnost 
 
-dráha a čas 
 
 
-okamžitá a průměrná rychlost  
 rovnoměrného pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
-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 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

 Mezipředmětové vztahy 

 Projekty a kurzy 

Poznámky 

 
- 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 
  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 
 
 
 
 
 

 
Světelné děje 

-světlo, zdroj světla 
 
-přímočaré šíření světla 
 
-rychlost světla 
 
-odraz světelného paprsku 
 
-zrcadla 
 
 
 
-lom světla na optickém rozhraní 
 
 
 
-optické čočky 
 
 
 
 
 
 
-rozklad světla 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika 
Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata mezipředmětové 

vztahy, kurzy, projekty 
Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 
 
-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 
 
-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 
 
 

 
 
 
-mechanická práce 
 
-výkon 
 
 
-polohová a pohybová energie 
 
 
 
 
-vnitřní energie tělesa 
 
-tepelná výměna 
 
-teplo přijaté a odevzdané tělesem 
 
 
 
-změny skupenství 
 
 
 
 
 
 
-mechanické vlastnosti plynů 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata mezipředmětové 

vztahy, kurzy, projekty 
Poznámky 

 
- 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, 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 ( R = 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 
 
 
 
 

 
Elektrické děje 

-atom a jeho složení 
-proton, neutron, elektron 
-elektrický náboj 
-iont 
 
 
-elektrická síla, elektrické pole 
 
 
-elektrický proud 
 
-elektrické napětí 
 
 
-pravidla bezpečné práce 
-zkrat 
-pojistka 
 
-Ohmův zákon 
 
-odpor vodiče 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Fyzika 
Vyučovací předmět: FYZIKA 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

 Mezipředmětové vztahy,  kurzy, 

projekty 

 

Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
-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,  
 planetky, komety) 
-má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci  
-objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých  
 měsíčních fází 
 
-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 
 
 
- zapojí správně polovodičovou diodu 
- 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 

 
 
 
Vesmír 

-Sluneční soustava 
 
 
 
 
 
Akustika 

-zvuk, zdroj zvuku 
 
-šíření zvuku 
 
-odraz zvuku 
 
 
-tón, výška tónu 
 
-kmitočet tónu 
 
-hlasitost zvuku 
 
Elektromagnetické děje 

-polovodiče, polovodičová dioda 
 
-jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

 Mezipředmětové vztahy,  kurzy, 

projekty 

 

Poznámky 

 
- 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 
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 
 

 
 
-vedení elektrického proudu  
  v kapalinách a v plynech 
 
 
 
 
-elektromagnetická indukce 
-střídavý proud 
-transformátor 
 
-výroba a přenos elektrické energie 
 
 
 
-štěpení atomového jádra 
-řetězová reakce  
-jaderný reaktor 
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Chemie 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Chemie 
Vyučovací předmět: CHEMIE 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2 stupeň: 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně.  
 
Vzdělávání v předmětu 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 
- využití počítačových her (programů) 
- využití informací, které poskytuje internet 
 
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. 
Pravidla dodržování bezpečnosti práce, se kterými jsou žáci při úvodu do obsahu učiva seznámeni jsou pro ně                 
i vyučujícího závazné. 
  
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty 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). 
 
Předmětem neprolínají průřezová témata. 
 
 
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 

 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  
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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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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Chemie 
Vyučovací předmět: CHEMIE 

Ročník: 8. 

 

Výstup 

 

Učivo Mezipředm. vztahy,průřezová témata 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
pojmenuje vlastnosti látek 
 
 
vyjmenuje zásady bezpečné práce  
identifikuje nebezpečné látky a přípravky popíše mimořádné  
události 
 
 
uvede příklady směsí a popíše jejich dělení 
 
uvede příklady roztoků a vyřeší výpočty jejich koncentrací  
 
 
 
zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek  
směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace  
umí provést filtraci ve školních podmínkách  
 
 
vybaví si běžné informace o vodě  
 
 
 
 
vybaví si běžné informace o vzduchu  
 
 
vysvětlí částicové složení látek  
 

 
 
 
-látky, jejich vlastnosti, skupenství, 
rozpustnost, chemické děje 
 
 -bezpečnost práce v laboratoři a při 
pokusech 
 
 
 
 -směsi různorodé a stejnorodé 
 
 -roztoky, složení roztoků  
Hmotnostní zlomek, koncentrace 
roztoků 
 
 -oddělování složek směsí (usazování, 
filtrace, destilace, krystalizace, 
sublimace) 
 
 
 -voda 
 
 
 
 
 -vzduch  
 
 
-atom, molekula, ionty 
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Výstup 

 

Učivo Mezipředm. vztahy,průřezová témata 

Poznámky 

 
zná české názvy a značky prvků H, Li, Na, K, e, Mg, Ca, a, Ra, V,  
Cr, Mo, W, Mn, Fe, Os, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al,  
C, Si, Sn, P, N, P, As, Sb, O, S, F, Cl, Br, I, He, Ne, Ar  
 
 
definuje periodickou soustavu chemických prvků  
 
 
 
pojmenuje prvky a chemické sloučeniny  
 
 
uvede příklady chemických reakcí a jejich klasifikaci  
 
 
 
vybaví si faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí  
 
umí zformulovat zákon zachování hmotnosti  
 
umí vysvětlit pojem halogenid  
zná pravidla názvosloví halogenidů  
 
 
zná pravidla názvosloví oxidů  
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak  
uvede příklady běžných oxidů  
 
 
zná rozmezí pH kyselin a zásad  
-zná pojem pH indikátor  
-zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univ. indikátoru 
 
 -umí vysvětlit pojem kyselina  
-zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých  
-umí vytvořit vzorec z názvu a naopak  
 

 
 -chemické prvky 
 
 
 
 -periodická soustava prvků (PSP) 
 
 
 
 
 -chemické sloučeniny 
 
 
 -chemická vazba 
 
 
 
 -chemické reakce  
 
-zákon zachování hmotnosti 
 
 -jednoduché anorganické sloučeniny 
oxidační číslo 
 halogenidy 
 
 -oxidy  
názvosloví, vlastnosti a použití 
vybraných prakticky významných oxidů 
 
 
-kyselost a zásaditost roztoků, pH  
 
 
 
kyseliny  
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Výstup 

 

Učivo Mezipředm. vztahy,průřezová témata 

Poznámky 

 
zná pravidla názvosloví hydroxidů  
-umí vytvořit vzorec z názvu a naopak  
uvede příklady běžných kyselin a hydroxidů  
 
zná příklady užití neutralizace v praxi  
 
 
umí vysvětlit pojem sůl  
zná pravidla názvosloví solí  
umí vytvořit vzorec z názvu a naopak  
uvede příklady běžných solí, kyslíkatých a nekyslíkatých  
 
 
 
 

 
hydroxidy  
 
 
 
neutralizace 
 
 
 
 soli  
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Chemie 
Vyučovací předmět: CHEMIE 

Ročník: 9. 
 

 
Výstup 
 

Učivo  Mezipředm. vztahy, průřezová témata 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
-zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce  
-umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině  
-zná princip výroby surového železa a oceli  
-zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí  
 
 
-umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí  
- -zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie  
-zná význam ropy, zemního plynu a uhlí  
-jmenuje hlavní produkty zpracování ropy a uhlí 
 
  
-zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku  
-umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků C1 -C10  
-zná pojmy alkan, alken, alkyn, aren  
-umí napsat molekulové, racionální a strukturní vzorce C1 -C10  
 
-zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek  
-umí odvodit obecný vzorec derivátů uhlovodíků  
-umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny  
 
-zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu  
-zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka  
 
-zná vzorec, význam, užití formaldehydu, acetaldehydu, acetonu  
-zná pravidla bezpečné práce  
 
-zná vzorec, význam, užití kys. mravenčí, kys. octové  
-zná pojmy vyšší kyseliny, aminokyseliny  
 

 
 
 
-redox reakce 
 
 
 
 
 
 -energie  
 
 
 
 
 
-uhlovodíky  
 
 
 
 
deriváty uhlovodíků 
halogenderiváty uhlovodíků 
 
 
alkoholy, fenoly 
 
 
 karbonylové sloučeniny  
 
 
karboxylové kyseliny  
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Výstup 
 

Učivo  Mezipředm. vztahy, průřezová témata 
Poznámky 

 
 
 
-zná rovnici a podmínky fotosyntézy  
 
-zná rozdělení sacharidů (mono-, oligo-, poly-)  
-umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen,  
celulózu, zná jejich výskyt a význam  
 
zná podstatu diabetes  
 
-rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe  
-rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe  
zná princip zmýdelnění  
 
-zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam  
-zná význam enzymů, hormonů, vitamínů A, B, C, D, E  
-zná zdroje vitamínů A, B, C, D, E v potravě  
-zná zásady zdravé výživy  
 
-zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD, PES,  
PAN, PVC, PS), jejich vlastnosti a užití  
 
-zná významné chemické závody v ČR  
 
-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  
 
-zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení  
-zná názvy běžně užívaných hnojiv  
 
 
 

 
makromolekulární chemie 
 
 přírodní sloučeniny  
 
sacharidy  
 
 
 
 
 
tuky 
 
 
 
 bílkoviny 
 
 
 
 
 plasty a umělá textilní 
vlákna  
 
chemie v životě člověka 
 
 léčiva a návykové látky 
 
 
 
 chemický průmysl v ČR  
 
 
průmyslová hnojiva  
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Přírodopis 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: Přírodopis 

 
Charakteristika vyučovacího  předmětu 
 
Obsahové, organizační a časové vymezení 

 
Předmět přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku.V 6., 7.a  8. ročníku dvě hodiny týdně,   
v 9. ročníku jednu hodinu týdně.  
 
Vzdělávání v předmětu 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 propoj., 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 

 
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  
- využití výukových programů na PC 
- využití informací z internetu 

 
Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka 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 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: EV, MUV 

 
 
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 
 
Kompetence k řešení problémů 
   
Učitel 

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje více postupů 

 zařazuje metody, při kterých žáci sami navrhují řešení, docházejí  k závěrům a vyhodnocují získaná fakta 
 
Kompetence komunikativní 
 
  Učitel 

 zařazuje práci ve skupinách, které je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých,  na 
diskusi 

 vede žáky  k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě 

 umožňuje prezentaci práce žáků, žáci mají možnost  sami zhodnotit výsledky své práce a reagovat na 
hodnocení ostatních, argumentovat, přijmout kritiku 

 
Kompetence sociální a personální 

   
 Učitel 

 využíváním skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů 

 navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti 
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Kompetence občanské 

    
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 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 

 zadává úkoly tak, aby měli žáci možnost si práci sami organizovat, navrhnout postup a časový rozvrh  
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

            

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 

- rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v 
daném přehledu vývoje organismů 

- popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a 
bakterií a objasní funkci základních organel 

- rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů 
(orgánových soustav) rostlin i živočichů 

- třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a 
nižších taxonomických jednotek 

- uvede na příkladech z běžného života  význam virů a 
uvede nejznámější zástupce jednotlivých tříd 

- rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s 
plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků 

- vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam 
v ekosystémech a místo v potravních řetězcích 

- objasní funkci dvou organismů  ve stélce lišejníků 

 
 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná  jednotlivé skupiny živočichů, určuje 

 

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam – výživa, dýchání, růst, rozmnožování, 
vývin, reakce na podněty; názory na vznik života 

- základní struktura života – buňky, organismy 
jednobuněčné a mnohobuněčné 

- stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí 
těla – živočišná buňka organismy jednobuněčné 
a mnohobuněčné, rozmnožování 

- význam a zásady třídění organismů 

- viry a bakterie – výskyt, význam a praktické 
využití 

- houby bez plodnic – základní charakteristika, 
pozitivní a negativní vliv na člověka a živé 
organismy 

- houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam, 
zásady sběru, konzumace a první pomoc při 
otravě houbami, lišejníky – stavba, symbióza, 
výskyt a význam 

 
- vývoj, vývin a systém živočichů – významní  

zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci,  
bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, 
kroužkovci, členovci – pavoukovci, korýši, hmyz) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Základní podmínky života 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 199 - 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

            

Poznámky 

vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických 
skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 
poznávání živé přírody 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- praktické metody poznávání přírody – pozorování 
lupou a mikroskopem zjednodušené určovací 
klíče a atlasy, , jednoduché rozčleňování rostlin a 
živočichů           
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník: 7. 
 

            
                                         Výstup 
 

 
                                   Učivo 

 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
 

- odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného 
těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům 

- porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a 
uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině 
jako celku 

- vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických 
procesů a jejich využití při pěstování rostlin 

- rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje 
jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

- odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- anatomie a morfologie rostlin – stavba a 
význam jednotlivých částí těla vyšších 
rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, 
plod) 

- fyziologie rostlin – základní principy 
fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování 

- systém rostlin – poznávání a zařazování 
daných zástupců běžných druhů řas, 
mechorostů,  

- kapraďorostů (plavuně, přesličky, 
kapradiny),  

- nahosemenných a krytosemenných rostlin 
(jednoděložných a dvouděložných); 

- jejich vývoj a využití hospodářsky 
významných zástupců 

- význam rostlin a jejich ochrana 
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                                         Výstup 
 

 
                                   Učivo 

 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Poznámky 

 
 
 

- porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných 
živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů 

- rozlišuje a porovná  jednotlivé skupiny živočichů, určuje 
vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních 
taxonomických skupin 

- odvodí na základě pozorování základní projevy chování 
živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob 
života a přizpůsobení danému prostředí 

- zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování 
při poznávání živé přírody 

 

 
 
 

- vývoj, vývin a systém živočichů – 
významní  zástupci jednotlivých skupin 
živočichů –, strunatci (paryby, ryby, 
obojživelníci, plazi, ptáci) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- praktické metody poznávání přírody – 
pozorování lupou a mikroskopem 
zjednodušené určovací klíče a atlasy, 
založení herbáře a sbírek, , jednoduché 
rozčleňování rostlin a živočichů 

 
 
 
 
 
 
EV – Ekosystémy  
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- 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 
 
 
 
 
- umí zařadit člověka do systému živočišné říše, 

charakterizovat biolog. znaky lids. a živočišného organismu 
- umí vysvětlit vývoj člověka 
- zná lidské rasy a jejich charakteristické znaky 
- vysvětlí pojmy: buňka, tkáň, orgán, orgánová soustava, 

organismus 
- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových 

soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy 
- orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze 

člověka 
- objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří 
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a 

uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam 
zdravého způsobu života 

 
 

 
 
Savci 
 

rozšíření, význam a ochrana živočichů  
 
- hospodářsky a epidemiologicky  významné 

druhy,   
 

péče o vybrané domácí živočichy,  
- chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva 
 
- projevy chování živočichů 
 

- fylogeneze a ontogeneze člověka – 
rozmnožování člověka 

- anatomie a fyziologie – stavba a funkce 
jednotlivých částí lidského těla, orgány, 
orgánové soustavy (opěrná, pohybová, 
oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a 
rozmnožovací, řídící), vyšší nervová 
činnost, hygiena duševní činnosti 

- nemoci, úrazy a prevence – příčiny, 
příznaky, praktické zásady a postupy při 
léčení běžných nemocí; závažná poranění 
a život ohrožující stavy, epidemie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUV- Kulturní diference 
 
 MUV - Etnický původ 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 
Poznámky 

 
 
 
- zná vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka 
- zná návykové látky a jejich nebezpečí 
 
 
 
- vysvětlí význam dědičnosti a proměnlivosti organismu 
- uvede příklady dědičnosti v praktickém životě  a příklady 

vlivu prostředí na utváření organismů 
 

 

- životní styl – pozitivní a negativní dopad 
prostředí a životního stylu na zdraví člověka 

 
- dědičnost a proměnlivost organismů –  

podstata dědičnosti a přenos dědičných 
informací, gen, křížení 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Přírodopis 
Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 

Ročník: 9 

Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy  
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 

- vysvětlí teorii vzniku Země 

- objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života 

- rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané 
nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek 

- rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, 
včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody 

- porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, 
rozlišuje  

- hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě 

- rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

- uvede na základě pozorování význam vlivu podnebí a 
počasí na rozvoj  různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími 
přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i 
ochranu před nimi 

 

 
 

- Země – vznik a stavba Země 

 

- nerosty a horniny – vznik, vlastnosti, 
kvalitativní třídění, praktický význam a 
využití zástupců, určování jejich vzorků; 
principy krystalografie 

- vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny 
a důsledky 

- půdy – složení, vlastnosti a význam půdy 
pro výživu rostlin, její hospodářský význam 
pro společnost, nebezpečí a příklady její 
devastace, možnosti a příklady rekultivace 

- vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – 
geologické změny, vznik života, výskyt 
typických organismů a jejich přizpůsobování 
prostředí 

- geologický vývoj a stavba území ČR – 
Český masiv, Karpaty 

- podnebí a počasí ve vztahu k životu – 

význam vody a teploty prostředí pro život, 
ochrana a využití přírodních zdrojů, význam 
jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy 
znečištěného ovzduší a klimatických změn 
na živé organismy a na člověka 

- mimořádné události způsobené přírodními 
vlivy – příčiny vzniku  

- mimořádných událostí, přírodní světové 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy  
Poznámky 

 

- vede příklady výskytu organismů v určitém prostředí  a 
vztahy mezi nimi 

- rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, 
společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu 
základní princip existence živých a neživých složek 
ekosystému 

- vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam 

- uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 
ekosystému 

- aplikuje praktické metody poznávání přírody 

- dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při 
poznávání  neživé přírody 

 
 

katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní 
události v ČR (povodně, větrné bouře, 
sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana 
před nimi 

 

- organismy a prostředí – vzájemné vztahy 
mezi organismy, mezi organismy a 
prostředím; populace, společenstva, 
přirozené a umělé ekosystémy, potravní 
řetězce, rovnováha v ekosystému 

 

- ochrana přírody a životního prostředí – 
globální problémy a jejich řešení, chráněná 
území 

 

- praktické metody poznávání přírody 
pozorování lupou a mikroskopem (případně 
dalekohledem), zjednodušené určovací 
klíče a atlasy 

- významní biologové a jejich objevy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV – Lidské aktivity a problémy ŽP 
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Zeměpis 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: ZEMĚPIS  
 
Charakteristika vyučovacího  předmětu – 2. stupeň: 

 
Obsahové, organizační a časové vymezení 
 

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9.ročníku dvě hodiny týdně. 
Zeměpis se vyučuje v učebnách jednotlivých ročníků.    
 
Vzdělávání v předmětu 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 jako nedílné součásti životního způsobu 

moderního člověka 
- 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 
- miniprojekty  

 
Předmět zeměpis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka a příroda: 
chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 
fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 
přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 
Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty 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,… 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: EV, MEV,MUV 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence 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 předmětů  
 
Kompetence komunikativní 

  
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 

 
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 
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Kompetence sociální a personální 

 
Učitel vede žáky: 

 k využívání skupinového 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 
 
Kompetence občanské 

 
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 

 
Učitel vede žáky: 

 k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu 

 k  vyhledávání a využívání různých zdrojů informace 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: ZEMĚPIS  

Ročník: 6. 

  
Žák dle svých schopností: 
 
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše  
- planetární systém a tělesa sluneční soustavy 
- charakterizuje polohu, povrch, pohyby 
- Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce 

- orientuje se na hvězdné obloze rozumí pojmům: 
planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická tělesa, 
komety, Galaxie, cizí galaxie 

- používá v praktických příkladech znalosti  o kulatosti 
planety Země 

- orientuje se v přírodě podle Slunce 
- hodnotí důsledky otáčení Země kolem vlastní osy  
- a oběhu Země kolem Slunce pro praktický život 
- na Zemi 
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na Zemi  a pravidelné  
- střídání ročních období  
- vysvětlí podstatu polárního dne a noci 
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní a podzimní  
- rovnodennosti, zimním a letním slunovratu v praxi 
- používá glóbus jako zmenšený a zjednodušený model 

planety Země k demonstraci rozmístění oceánů, 
kontinentů a základních tvarů zemského povrchu                                                       

- používá různé druhy plánů a map, umí je orientovat, 
přepočítávat vzdálenosti podle různých měřítek 

- seznámí se se znázorněním výškopisu a polohopisu na 
mapách 

- prokáže aktivní znalost  smluvených značek, vrstevnic, 
výškových kót, nadmořské výšky,   

- vyhledá potřebné informace v mapových atlasech, 
- orientuje se v jejich obsahu a rejstřících 
- používá zeměpisnou síť a s pomocí zeměpisných 

souřadnic určuje na glóbu i mapě geografickou polohu 
jednotlivých lokalit na Zemi 

 
 

 
                       
 
- postavení Země ve  vesmíru 
 
 
 
 
 
 
 
- tvar a pohyby planety Země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- glóbus 
- měřítko glóbu 
 
- různé druhy plánů a map, jejich měřítko 
 
- obsah a grafika map, barvy, 

výškopis, polohopis a vysvětlivky 
(mapový klíč) 

- orientace plánu a mapy vzhledem 
ke světovým stranám 

- přepočet vzdáleností 
- práce s atlasem 
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vysvětlí příčiny rozdílného času 
jednotlivých míst na Zemi, pochopí účel časových pásem a 
úlohu hlavního a 180. poledníku pro určování času na Zemi 
dokáže stanovit místní čas 
rozumí pojmům:poledník, místní   poledník, hlavní poledník, 
rovnoběžka, zemský rovník, zeměpisná síť, nadhlavník, 
obratníky, polární kruh,datová mez 
vysvětlí  pojem krajinná sféra  
orientuje se v objektech, jevech a  procesech v jednotlivých 
složkách přírodní sféry 
rozpoznává souvislost a vzájemnou podmíněnost mezi 
jednotlivými přírodními složkami krajinné sféry 
objasní stavbu zemského tělesa, dna oceánů 
 
posuzuje zemský povrch - reliéf jako výsl.  slož. působení 
endogenních a exogenních činitelů a lidských činností 
s porozuměním pracuje s pojmy:počasí, podnebí, 
meteorologické prvky, celkový oběh vzduchu v atmosféře 
vymezí a vyhledá na mapách různé podnebné pásy a 
porovnává je 
pozoruje, zaznamenává a vyhodnocuje počasí v místě 
svého bydliště 
seznámí se s rozložením vody na Zemi 
porozumí a vyhledá na mapách pojmy: oceán, moře, 
pohyby mořské vody, vodní toky, ledovce, podpovrchová 
voda,bezodtokové oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní 
nádrže 
popíše složení půdy,půdní typy a druhy a jejich 
hospodářské využití,rozumí pojmům mateční hornina, 
humus,eroze půdy 
vysvětlí význam, využití a ochranu půdy, příčiny úbytku 
půdy na světě 
vymezí geografická šířková pásma na Zemi 
seznámí se s vlivy člověka na přírodní prostředí 
orientuje se v počtu obyvatel na zemi, chápe pojem hustota 
zalidnění, zná jednotlivé rasy, orientuje se v základním 
rozdělení světových jazyků. 
vyjmenuje hlavní světová náboženství 
orientuje se v hlavních lidských rasách 
rozumí pojmu rasismus 
 
- orientuje se v jednotlivých typech sídel 
- objasní pojem urbanizace 

 
krajinná sféra Země a její složky 
 
 
- poledníky 
rovnoběžky 
zeměpisné souřadnice 
zeměpisná síť 
určování geografické polohy 
- určování časových pásem 
 
 
 
 
 
 
 
pevninské a oceánské tvary zemského 
povrchu 
 
 
 
 
 
 
 
význam jednotlivých přírodních   složek 
na Zemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ A SPOLEČNOST 
 
Obyvatelstvo  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV  - Základní podmínky života 
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- chápe pojem přírodní bohatství a jeho zdroje, chápe 
význam nerostných surovin a umí vyhledat jejich hlavní 
zdroje v atlase 
-rozdělí průmysl na jednotlivá odvětví 
-umí rozdělit zemědělskou výrobu, chápe souvislosti mezi 
geografickými podmínkami a zemědělskou výrobou. 
- vyjmenuje hlavní typy dopravy, je seznámen s ekologickou 
zátěží dopravy a výhodami a nevýhodami jednotlivých 
druhů dopravy 
- umí určit, která činnost patří mezi služby, zná služby ve 
svém okolí 
- chápe nutnost vzdělání a přínos vědy pro lidskou 
společnost, aktuálně umí pohovořit o nových moderních 
technologiích, které využívá v běžném životě. 
 

 
 
 
 
Přírodní bohatství  
Nerostné suroviny 
Průmysl  
Zemědělství  
 
Doprava  
 
Služby, věda a vzdělání 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 
Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: ZEMĚPIS  

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy 
průřezová témata 
projekty, exkurze 

 Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
- určí geografickou polohu jednotlivých oceánů, světadílů 

podle zeměpisných souřadnic i z hlediska polohy na 
zemských polokoulích a v podnebných pásech 

- porovná rozlohu jednotlivých oceánů a světadílů 
- charakterizuje význam a hospodářské využití oceánů 
- seznamuje se s ekologickou problematikou moří a 

oceánů 
 
- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární 

oblasti 
- uvede význam Arktidy a Antarktidy  
- seznámí se s globálními problémy, které těmto 

oblastem hrozí 
- posoudí význam mezinárodní politické a vědecké 

spolupráce při výzkumu a využívání polárních oblastí 
 
- provede regionalizaci v jednotlivých  světadílech, vytyčí 

společné znaky daného regionu, provede porovnání 
jednotlivých regionů  

- vyhledá a pojm. vybrané modelové státy, hlavní a 
významná města 

- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a 
hospodářských činností v jednotlivých světadílech, 
v regionech a modelových státech, popíše a porovná 
jejich sektorovou, odvětvovou a územní strukturu a 
zvažuje souvislost s přírodními poměry 

- seznámí se s mezinárodními organizacemi 
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního 

ruchu v jednotlivých světadílech 

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické 
pojmy, s kterými se seznámí 

    
Rozdělení světa 
geografická poloha, rozloha,  členitost a 
přírodní poměry oceánů, světadílů  
 
 
 
 
 
 
Zeměpis světadílů – polární oblasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeměpis světadílů – Afrika,  Austrálie a 
Oceánie - poloha, rozloha, členitost 
pobřeží, povrch, podnebí, vodstvo, 
rostlinstvo, živočišstvo, přírodní zdroje, 
obyvatelstvo a hospodářství  
 
 
Zeměpis světadílů – Amerika, Asie,    
poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, 
živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo 
a hospodářství 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: ZEMĚPIS  

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, 
projekty, exkurze 

 Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
- provede regionalizaci v Evropě, vytyčí společné znaky  
  daného regionu, provede porovnání jednotlivých regionů  
- vyhledá a pojm. vybrané modelové státy, hlavní a  
  významná města 
- vyhledá na mapách hlavní soustředění osídlení a  
  hospodářských činností v Evropě, v regionech a  
  modelových státech, popíše a porovná jejich sektorovou,  
  odvětvovou a územní strukturu a zvažuje souvislost  
  s přírodními poměry 
- seznámí se s mezinárodními organizacemi v Evropě 
- vyhledá na mapách nejvýznamnější oblasti cestovního 
  ruchu v Evropě 
- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické  
  pojmy týkající se Evropy, s kterými se seznámí 
 
- určí  geografickou polohu České republiky  
- vyhodnotí relativní geografickou polohu České 

republiky podle různých kritérií 
- porovná rozlohu České republiky s rozlohou vybraných 

států světa a s rozlohou sousedních států 
- popíše s pomocí obecně zeměpisných a tématických 

map vznik a vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné 
celky, charakterizuje podnebí, vodstvo, půdy,  
rostlinstvo a živočišstvo 

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO 
a pochopí jejich důležitost 

- vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší 
a nejmenší soustředění obyvatelstva v České republice 

- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější sídla 
v České republice a určí jejich lokalizační faktory 

 

 
Evropa 
poloha, rozloha, členitost pobřeží, 
povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo, 
živočišstvo, přírodní zdroje, obyvatelstvo 
a hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Česká republika 
 
geografická poloha (poloha v zeměpisné 
síti),  
relativní geografická poloha,  
 
rozloha, členitost povrchu a přírodní 
poměry České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEG – Jsme Evropané 
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- srovnává ukazatele o lidnatosti,   rozmístění, pohybu 

a struktuře obyvatelstva České republiky se 
sousedními státy 

- vyhledá aktuální demografické údaje týkající se své 
obce, zpracovává je, vyhodnocuje a pokouší se o 
prognózu dalšího vývoje 

- rozlišuje a porovnává předpoklady, rozmístění a 
perspektivu hospodářských  aktivit v České republice   

- hospodářství České republiky charakterizuje po 
jednotlivých oblastech: průmysl, zemědělství, doprava 
a spoje, služby, cestovní ruch, zahraniční obchod 

- zhodnotí postavení své obce v rámci hospodářství celé 
republiky 

- lokalizuje na mapách jednotlivé regiony 
a administrativní celky  v České republice, 

 
 
- charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, 

zvláštnosti, kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a 
porovnává jejich hospodářskou funkci a vyspělost 

 
- zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci 
- popíše a posoudí regionální zvláštnosti, typické znaky 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury  místního 
regionu a jejich možné perspektivy 

- pracuje aktivně s turistickou mapou  místního regionu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
rozmístění obyvatelstva a sídelní 
poměry České republiky 
 
 
 
 
rozmístění hospodářských činností 
České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regiony  České republiky 
 
 
 
místní region  České republiky 
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vzdělávací obor: Zeměpis 
Vyučovací předmět: ZEMĚPIS  

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo  Mezipředmětové vztahy, 
průřezová témata, 
projekty, exkurze 

 Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- pracuje aktivně s tématickými mapami obsahujícími 

informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských 
činnostech v celosvětovém měřítku 

- rozlišuje a posuzuje předpoklady a lokalizační faktory 
sídel a hospodářských aktivit na konkrétních 
regionálních příkladech 

- orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi, 
vyhodnocuje aktuální demografické ukazatele 

- popisuje rozmístění lidských ras, národů, jazyků, 
náboženství, lidských sídel, nejvýznamnějších 
aglomerací 

- určí a vyhledá hlavní oblasti  světového hospodářství 
- porovnává a lokalizuje na mapách hlavní (jádrové) 

a vedlejší (periferní) oblasti světového hospodářství 
- vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu  
- uvede, vyhledá a charakterizuje příklady států podle 

stupně rozvoje 
 
- orientuje se na politické mapě světa 
- uvede aktuální počet států současného světa, vyhledá 

na politické mapě světa nově vzniklé státy 
- rozlišuje a porovnává státy světa podle zeměpisné 

polohy, počtu obyvatelstva, hlediska svrchovanosti, 
- státního zřízení a formy vlády, správního členění 
- uvádí příklady různé míry demokracie ve světě 
- lokalizuje aktuální příklady politických,  národnostních a 

náboženských konfliktů ve světě 
- uvede příklady nejvýznamnějších politických, 

vojenských a hospodářských seskupení 

 
 
 
společenské, sídelní a hospodářské 
poměry současného světa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
státy světa 
 
 
 
 
 
 
 
 
hl. mezinár. politické, bezpečnostní a 
hospodářské organizace a seskupení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUV – Etnický původ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 216 - 

- vymezí globální problémy, hledá jejich příčiny, 
diskutuje o možných důsledcích a hledá řešení 

 
- rozlišuje vzhled, funkci a znaky přírodních a kulturních 

krajin, uvede konkrétní příklady  
- posuzuje působení přírodních krajinotvorných procesů 

a vzájemný vztah mezi přírodou a lidskou společností 
na krajinu a na životní prostředí 

- zhodnotí jak společenské a hospodářské vlivy lidské 
společnosti působí dlouhodobě v prostoru a v čase na 
krajinu a životní prostředí, uvede kladné a záporné 
příklady 

- zhodnotí dodržování zásad ochrany přírody a životního 
prostředí na lokální i globální úrovni 

- navrhne možná řešení problematiky životního prostředí 
- provede prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
- porozumí pojmům ekologie, trvale udržitelný rozvoj 
 
- ovládá základy praktické topografie a orientace 

v terénu 
- využívá aktivně  mapy, atlasy, cestovní průvodce, 

pracuje s internetem a s dalšími materiály při 
vyhledávání informací  

- aplikuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu 
v krajině 

- uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných situacích 

 

 
globální problémy současného světa 
 
krajina – prostředí, typy krajin 
 
 
 
 
společenské a hospodářské vlivy na 
krajinu a na životní prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
cvičení a pozorování v terénu v místní 
krajině – orientační body, pomůcky a 
přístroje, světové strany, pohyb podle 
mapy a azimutu, odhad vzdáleností a 
výšek objektů, panoramatické náčrtky, 
schématické náčrtky pochodové osy 
ochrana člověka při ohrožení zdraví a 
života – živelné pohromy, opatření, 
chování a jednání při nebezpečí  
 
 

 
 
 
EV - Ekosystémy 
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Hudební výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA  
 
Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni 
 

Cílem předmětu je vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti, porozumění jejím 
jednotlivým složkám, tvořícím mnohdy tak působivý celek, a vědomosti o její historii i současnosti. 
Žáci se učí vnímat hudbu prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových i 
jiných aktivit. Cílem předmětu je chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace, pochopení 
různorodé hudební kultury různých národů a národností, získávání orientace v širokém spektru hudebních stylů a 
žánrů současnosti a minulosti a rozvoj celkové hudebnosti žáků.  
 
Formy realizace: 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: samostatná práce, skupinová práce, 
projekty, apod. 
 
Časová dotace: 6. – 9. ročník – 1 hodina týdně 
 
Místo realizace: V kmenových třídách. Škola také během roku zajišťuje, dle možností, různé hudební akce. 
 
Průřezová témata:  nejsou 
Rozvíjené kompetence: 
 
Kompetence 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 předmětů  

 stanovuje dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu 
 
Kompetence k řešení problémů 

 
Učitel 

 předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů 

 vede žáky ke správným  způsobům řešení problémů 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu  ke správnému řešení 
 
Kompetence komunikativní 

 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 zajímá se o náměty a názory žáků 
 
 
Kompetence sociální a personální 

 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch  
 
Kompetence občanské 

 
Učitel 

 vytváří prostor pro žáky, aby reflektovali společenské dění 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 
 
Kompetence pracovní 

 
Učitel 

 vyžaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů a termínů 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 6. 
 

           Výstup Učivo  

         

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 

Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 
 
- Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit. 
- Využívá svůj hlasový potenciál, získává pěvecké návyky. 
- Uplatňuje pravidla hlasové hygieny (hlavně v době mutace). 
- Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky  
  správně. 
- Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu.  
- Rozpozná durovou a mollovou tóninu. 
- Vysvětlí pojmy lidová a umělá píseň. 
 
- Správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na Orfovy  
  nástroje. 
- Má rytmické cítění a rytmickou paměť. 
- Dokáže vytvořit vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a  
  dohry. 
- Dokáže dodržet rytmus, tempo, reaguje na dynamiku. 
 
 
 
 

- Pohybem vyjadřuje pochodový, polkový a valčíkový rytmus. 
- Umí taktovat dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt. 
- Dokáže pohybem vyjádřit obsah písně. 
- Předvede taneční kroky polky. 
- Zapamatuje si jednoduchý pohybový celek a k písni ho  
  předvede. 
- Předvede taneční kroky mazurky. 
 
 
 

 

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 
 
 
 
Instrumentální činnosti 

 - reprodukce známých písní s důrazem na první a druhou 
   dobu taktu  
- 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 
 
 
 
 
Hudebně pohybové činnosti 

- pochod, polka, mazurka 
- hra na dirigenta a orchestr 
- dramatizace písní 
- vánoční koledy – dramatické ztvárnění 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Výběr písní a 
poslechových 
skladeb závisí na 
vyučujícím a 
zvolených 
materiálech, 
učebnicích. 
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           Výstup Učivo  

         

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 

Poznámky 

 
 
- Za zpěvu písně tančí mazurku. 
- Předvede podle svých představ pantomimu. 
- Uskuteční dramatizaci písně. 
- Předvede hru na tělo a jednoduchý pohybový celek. 
 
 
 
 
- Sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a dovede je 
  pojmenovat. 
- Rozliší skladbu vokální a instrumentální. 
- Umí rozlišit lidovou a umělou píseň, muzikál, operu a operetu.                     
- Seznámí se s obdobím baroka a klasicismu. 
- Seznámí se s vybranými skladbami. 
- Pozná nejznámější polky B. Smetany, vytleská polkové rytmy. 
- Vysvětlí pojem furiant, symfonie, koncert. 
- Vypráví o založení ND, uvede letopočty založení a otevření ND,  
- Vypráví zajímavosti ze života W. A. Mozarta a dalších. 
- Pozná podle obrázků i podle zvuku nástroje symfonického 
  orchestru, dokáže je rozdělit do 4 základních skupin a  
  vyjmenovat je. 
- Dokáže vysvětlit rozdíl mezi symfonickou a komorní hudbou. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslechové činnosti 

 - poznávání hud nástrojů – rozdělení do skupin 
 - píseň lidová, umělá 
 - vokální a instrumentální skladba 
 - muzikál 
 - opereta, opera 
 - furiant 
- symfonie, symfonický orchestr. 
- koncert  
- W. A. Mozart 
- B. Smetana 
- A. Dvořák 
- Národní divadlo 
- symfonická a komorní hudba 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 7. 
 

            Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty   Kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Aktivně se zapojuje do hudebních aktivit. 
- Využívá svůj hlasový potenciál, získává pěvecké návyky. 
- Uplatňuje pravidla hlasové hygieny (hlavně v době mutace). 
- Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky 
  správně. 
- Snaží se napravovat svou hlasovou nedostatečnost. 
- Orientuje se v jednoduchém notovém zápisu.  
- Pozná Slovenskou stát. hymnu a uvede rok, odkdy není 
  součástí naší hymny. 
 
 
- Pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím jednoduchých 
  gest a tanečních kroků. 
- Dokáže využít získaných znalostí a dovedností k vytvoření 
  hudebně dramatického vystoupení. 
  
 
 
- Při poslechu využívá získané zkušenosti. 
- Spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností. 
- Rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti. 
- Rozpozná rozdíly komorní a symfonické hudby. 
- Zařadí některé ze známých skladeb do příslušného období. 
- Umí stručně charakterizovat období renesance, baroka, 
  klasicismu, romantismu a českého romantismu.  
- K jednotlivým obdobím zařadí nejvýznamnější skladatele, 
  pohovoří o jejich životě a díle. 
 
   

 

 

 

Vokální činnosti 

- lidové a umělé písně – dynamika 
                                        melodie 
                                        rytmus 
- výběr písní různých období  
 
 
 
 
 
Instrumentální činnosti a pohybové činnosti 

Prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu 
celého šk. roku. 
 - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění –  
   choreografie 
 - polka, valčík, mazurka 
 - moderní tance 
  
Poslechové činnosti 

Pochod, tanec, vážná hudba k poslechu 
Výběr poslechových skladeb různých období. 
Renesance  
Baroko – Vivaldi,  
Klasicismus  - Mozart, Beethoven 
Romantismus – Chopin,  Schubert    
Český romantismus – Smetana, Dvořák                         

  
  

 
 
 
 

 
Výběr písní a 
poslecho- 
vých skladeb 
závisí na 
vyučujícím a 
zvolených 
materiálech, 
učebnicích. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy, Projekty  Kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou 
hygienu. 

- Zpívá intonačně čistě, rytmicky přesně. 
- Respektuje dynamiku písně. 
- Zná pojem akord. 
- Zná jednoduché kytarové akordy. 
- Rozliší durovou a molovou stupnici.                
- Seznámí se s charakteristickými prvky džezové hudby. 
- Umí přesně rytmicky zazpívat vybrané písně. 
- Je schopen předvést vlastní vokální projev a zhodnotit 
  vokální projev ostatních. 
- Porovná jazz s vážnou hudbou a časově ho zařadí,  
  vysvětlí pojem spirituál a blues, vypráví o jeho vzniku a 
  životě černochů. 
- Vysvětlí pojem rock, objasní jeho vznik a vyjmenuje  
  hlavní rysy v porovnání s vážnou hudbou. 
- Vyjmenuje některé rockové skupiny. 
- Zná něco z historie Beatles. 
 
- Tvoří jednoduché doprovody. 
- Dokáže sestavit pásmo hudby a mluveného slova. 
- Umí podle individuálních dispozic vytleskat obtížnější 
rytmus. 
  
- Pohybem vyjadřuje různé taneční rytmy. 
 
- Rozliší základní vlastnosti tónu. 
- Sluchem rozliší melodii vzestupnou a sestupnou. 
- Umí pojmenovat vybrané hudební formy. 
- Seznámí se s vybranými skladbami L. Janáčka a 
  B. Martinů. 

 
 
 
Vokální činnosti 

- hlasová a rytmická cvičení 
- rytm. výcvik s oporou hud. nástroje 
- zpěv lidových i umělých písní 
- akord  
- příklady v lidové tvorbě 
- divadla malých forem, hud. divadlo a film 
- Semafor – Šlitr, Suchý  
- Osvobozené divadlo – J. Ježek  
- zrození jazzu 
- rock 
- Beatles 
- folklor a folk 
 
 
Instrumentální činnosti 

 - Hud. projekt k slavnostní příležitosti: pásmo  
   reprodukované hudby, koled, vlastní instrumentální tvorby 
                            
  
Hudebně pohybové činnosti 

Prolínají do ostatních hudebních činností v průběhu celého 
šk. roku. 
 - taktování, taneční kroky, vlastní pohybové ztvárnění –  
   choreografie 
 - polka, valčík, mazurka 
 - dramatizace v hud. projektu k příležitosti Vánoc 
 
Poslechové činnosti 

- poslech různých hud. žánrů, srovnávání, postihování 
charakteristických rozdílů 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Výběr písní a 
poslecho- 
vých skladeb 
závisí na 
vyučujícím a 
zvolených 
materiálech, 
učebnicích. 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura  
Vzdělávací obor: Hudební výchova 
Vyučovací předmět: Hudební výchova 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty  Kurzy 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- Dodržuje správné pěvecké návyky a hlasovou hygienu. 
- Dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého. 
- 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. 
- Podle svých individuálních hudebních dispozic zpívá kultivovaně 
  a pěvecky správně písně různých žánrů. 
 
- Rozpozná hud. nástroje, jejich výrazové možnosti a je schopen  
  doprovodit písně, vytvořit předehry, mezihry i dohry. 
- Reprodukuje na základě svých hudebních schopností a  
  dovedností různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí  
  jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební  
  improvizace. 
  
 
- Při poslechu využívá získaných znalostí a zkušeností. 
- Postihuje hudebně výrazové prostředky. 
 
- Spojuje poslech s instrumentální nebo pohybovou činností. 
- Přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. 
- Zařadí na základě svých schopností a získaných vědomostí  
  slyšenou hudbu do stylového období  
- Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. 
 
 
 

 

 

 

Vokální činnosti 

- Opakování učiva z předchozích ročníků. 
- opakování lidových i umělých písní s důrazem na 
  dynamiku, melodii, rytmus 
 
 
 
 
 
 
Instrumentální a pohybové činnosti 

Prolínají do vokálních i poslechových činností během 
celého školního roku 
- hudební výrazové prostředky 
- hudební nástroje historické a současné 
 
 
Poslechové činnosti 

  
- poslech různých hud. žánrů, srovnávání, postihování 
charakteristických rozdílů 
 

  

Výběr písní a 
poslecho- 
vých skladeb závisí 
na vyučujícím a 
zvolených 
materiálech, 
učebnicích. 
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Výtvarná výchova 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

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 
 
Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

6. a 9. ročník – 2 hodiny týdně 
7. a 8. ročník – 1 hodina týdně 
 
Organizační  vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá ve třídách, v učebně výtvarné výchovy nebo mimo budovu školy (práce v plenéru).  
 
Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata: OSV 
 
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 
Učitel  

 zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 

 využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost 
 
       
Kompetence k řešení problémů 
 Učitel  

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

 žákům  předkládá dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících 
s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek 

 
Kompetence komunikativní 
Učitel  

 klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami ( písemně,  pomocí technických 
prostředků, výtvarnými  prostředky, ) 

 dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ..) 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel  

 dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 
 
Kompetence občanské 
Učitel 

 podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů 
 
Kompetence pracovní 
Učitel  

 vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 

 při samostatné práci vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržování       
vymezených pravidel  
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Ročník: 6.  
 

 
 

Výstupy 

 
Žák dle svých schopností: 

Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

1  
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. 
 

 
 

 
Např. zátiší, kresba 
dle skutečnosti, 
kresba v plenéru. 
Např. pocity 
vyjádřené linií. 

2  
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, sádra. 
 

 
 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 
 

 

3  
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství 
barvy. 
 

 
Malba.  
 
Teorie barev - - teplé a studené barvy, barvy příbuzné. 

  

4  
Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace, své 
představy dokáže převést do objemových rozměrů. 

 
Plastická a prostorová tvorba. 
Společná práce na jednom objektu - koordinace, 
komunikace.  
 

 
 
OSV - Komunikace 
         - Kooperace 

 

5  
Dokáže využít perspektivu ve svém vlastním výtvarném 
vyjádření. 

 
Nauka o perspektivě -( perspektiva paralelní a šikmá), 
umístění postav na plochu, velikost objektů. 
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Výstupy 

 
Žák dle svých schopností: 

Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

 

6  
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. 
 

 

 
 

7  
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. 

 
 

Např. tisk z koláže, 
koláž, těstoviny - 
lepení, barvení, 
koření - voňavé 
obrázky, 
rozfoukávaná tuš, 
fantastická planeta,  
 

8  
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. 
 
Zvětšování ( makrokosmos), zmenšování ( mikrokosmos) - 
detail, polodetail, celek. 
 

  

9  
Osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, 
dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše. 
 

Lidská figura - tvarová stylizace 
 
Tvarová a barevná kompozice.  
  

 
 

 

10  
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 
 

 

 

 

 

11 Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům. 

Tematické práce - Vánoce, Velikonoce - dekorativní 
předměty, vkusná výzdoba interiéru.  

 . 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 7.  
 

 

Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

1  
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.  
 
Experimentální řazení, seskupování, zmenšování, 
zvětšování, zmnožování, vrstvení tvarů a linií v ploše i 
prostoru - horizontála, vertikála, kolmost, střed, symetrie, 
asymetrie, dominanta) 
 

  

2  
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. 
 

 

 
 
OSV – Rozvoj schopností 
poznávání 

Např. vytrhávaný 
reliéfní portrét, 
přírodní děje - jejich 
vznik a průběh - 
bouře, mlha,vichřice, 
mraky, víry, sopky. 

3  
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství 
barvy. 
 
Hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich 
kombinací. 
 

 
Barevné vyjádření.  
 
Odstín - sytost, tón, harmonie, kontrast, jemné rozdíly - 
využití ve volné tvorbě i praktickém užití ( např. oděv, vzhled 
interiéru). 
 

 
 
 

 
Např. rok - měsíce, 
kalendář. 

4  
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.  
 
 

 
 

Např. kašírování - 
výtvarné náměty z 
Asie, Afriky a 
Ameriky - masky. 

5  
Využívá dekorativních postupů - rozvíjí si estetické 
cítění. 
 

 
Užitá grafika. Písmo - styly a druhy písma. 
 
Tematické práce - Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic. 
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Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

 
 

 

6  
Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své 
osobitosti a originality. 
 

 
Vlastní prožívání. Interakce s realitou.. 
 

  
Např. vyjádření 
nálady pomocí barev  

7  
Užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v 
proměnách, vývoji a vztazích 

 
Událost - originální dokončení situace - vyprávění 
výtvarnými prostředky.  
 

 
 

 

8  
Užívá viz. obr. vyjádření k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

 
Uplatnění subjektivity ve viz. obr. vyjádření. Např. fantazijní 
variace na základní tvary písmen. 
 

 
 
 

 

9  
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.  
 

 

 

 

10  
Vytváří společné kompozice v prostoru - instalace. 
 
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či 
samostatně vytvářených viz. obr. vyjádření v sociálních 
vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. 
 

 
Architektura.  
 

 
 
 

 
Např. 
charakteristické 
stavby určitého 
slohu. 

11  
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.   
 

 
 

 
Např. gotické vitráže. 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 228 - 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 8.  
 

 

Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

1  
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). 
 
 

 

 
 

3  
Orientuje se v grafických technikách. 
 

 
Linoryt, tisk z koláže,  
 

 

 
 

4  
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 
 

 
 

 

5  
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. 

 
 
 
 

 
 

6  
Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor. 
 

 
Zdokonalování technik kresby - způsoby stínování, 
kontrast.  
 

 Např. kresba zátiší 
s geometrickými a 
měkkými tvary. 
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Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

 

7  
Zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje 
interpretační kontext vlastního vyjádření, kombinuje 
výtvarné prostředky a experimentuje s nimi. 
 

 
Práce s netradičními materiály.  
 

 

 
 

 
Např. proměny 
všedních předmětů 
-PET lahve. 

8  
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.  
 

 

 
 

9  
Užívá perspektivních postupů. 
 

 
Lineární perspektiva - sbíhavá, úběžníková. 
 

  

10  
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. 
 

  
 

11  
Umí využívat znalostí o základních, druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření. 
 

 
Správná technika malby - zvládnutí větší plochy.  
 
 
 
 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 230 - 

Vzdělávací oblast: Umění a kultura 
Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 
Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Ročník: 9.  
 

 

Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

1  
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. 
Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
Uspořádání objektů  do celků v ploše, objemu, prostoru a 
časovém průběhu ( vyjádření vztahů, pohybu a proměn 
uvnitř a mezi objekty). 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

 
 

 

2  
Umí využívat znalostí o základních , druhotných a 
doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření . 
 

Komplementární barvy - textura.  
Symbolika barev, působení barev, vztahy mezi barvami. 
Kontrast ( barevný, světelný). 
Osobní postoj v komunikaci 
Proměny komunikačního obsahu 

  

4  
Orientuje se v grafických technikách - zvládá tisk z výšky. 

Tisk z výšky, plochy, hloubky.  
Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

  
Např. PF, ex libris. 

5  
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). 
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními 
smysly 
Osobní postoj v komunikaci 
Proměny komunikačního obsahu 
Při práci s um. dílem hledají a pojmenovávají základní 
obrazotvorné prvky a kompoziční přístupy, porovnávají 
rozdíly výtvarných vyjádření  ( abstraktní, popisné, 
alegorické, symbolické, atd.). 
Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 
Osobní postoj v komunikaci 
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Výstup 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová 

témata, projekty, kurzy 

 

Poznámky 

6  
Užívá viz. obr. vyjádření k zachycení jevů v proměnách , 
vývoji a ve vztazích. 
 

Společná práce - komunikace.  
Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 
Vyjádření procesuálních a kvalitativních proměn. 

  

7  
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. 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad,fantazie, 
představ a osobních zkušeností 

  
Např. Já - 
kombinovaná 
technika - plastika, 
asambláž, koláž. 

8  
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) 
Typy vizuálně obrazných vyjádření 
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádření 

 

 
 

9  
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.  
Přístupy k vizuálně obrazným vyjádření 
 
Prostorová tvorba – modelování. 
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a 
časovém průběhu 

 
 

Např. dotváření 
náhodného tvaru 
podle svých 
fantazijních 
představ  
 

10  
Zvládá zachycení pomíjivého okamžiku - skicování. 
 
 

 
Práce v plenéru. Krajinomalba, frotáž. 
 
Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a 
časovém průběhu 
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Výchova ke zdraví 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň: 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
Předmět výchova ke zdraví  se vyučuje jako samostatný předmět  v 6.- 9. ročníku 1 hodinu týdně. Tento předmět 
byl zaveden na základě výchovně vzdělávacích záměrů a materiálních podmínek naší školy. 
 
Vzdělávání  je  zaměřeno na 

- preventivní ochranu zdraví a uplatňování zdravého způsobu života 
- na základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
- na dovednosti odmítat škodlivé látky 
- předcházení úrazům 
- získávání orientace v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 
- na orientaci se v konfliktních a krizových situacích 
- uvědomování si základních potřeb a problémů rodinného života 
- vypěstování si kultivovaného chování, které povede k navazování zdravých partnerských vztahů 

 
 
Předmětem prolínají průřezová témata: OSV, VDO 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
Učitel 

 se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků 

 zadává úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů 

 zařazuje metody, při kterých  docházejí k závěrům , řešením sami žáci 

 sleduje při hodině pokrok všech žáků 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 klade otevřené otázky 

 ukazuje žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb 

 podněcuje žáky k argumentaci 
 
 
Kompetence komunikativní 
 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 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 

 vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
 
Kompetence občanské 
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 
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Kompetence pracovní 
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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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
- respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky a 

přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě 
- ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného chování chodce v silničním 

provozu a řídí se jimi 
- chová se bezpečně v dopravních prostředcích a na zastávkách 
- rozlišuje dopravní značky a jejich význam 
- posoudí dopravní situaci z různých pohledů  
- chápe rozdíly mezi lidmi 
- vysvětlí role členů komunity ( rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady 

pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví 

- vysvětlí na příkladech přímou souvislost mezi tělesným, duševním a 
sociálním zdraví 

- vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu 
vrstevníků, rodiny a nejbližšího okolí 

- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
- chápe dospívání jedince jako přirozený proces, je připravený na 

fyziologické změny 
- respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguje a 

kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
- uvede zdravotní rizika spojená s kouřením, alkoholem, drogami a 

argumentuje ve prospěch zdraví 
- používá způsoby odmítání návykových látek v modelových situacích a 

ve styku s vrstevníky 
- orientuje se v zákonech omezujících kouření a alkohol 
- vysvětlí souvislosti mezi zneužíváním alkoholu a bezpečnosti silničního 

provozu 
- kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol, vysvětlí zdravotní a 

sociální rizika spojená s hracími automaty 

 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

- vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, láska, 
partnerské vztahy, manželství a rodičovství 

- vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity – 
rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek 

- chodec a cyklista jako účastník silničního provozu 
- cesta dopravními prostředky 
- dopravní značky 
- etická stránka chování v silničním provozu 

 
 Vliv rodiny na individuální vývoj dítěte 

- kvalita rodinné výchovy 
- disharmonické prostředí rodiny 
- úcta k sobě i druhým 
- charakterový vývoj 
- lidské temperamenty 

 
Zdravý způsob života 

- vývoj života dítěte do dospělosti 
- změny v chování v dospělosti 
- puberta 

 
Hygiena 

- osobní hygiena v pubertě 
 

Návykové látky a zdraví 

- návykové látky –  zdravotní a sociální rizika 
- zneužívání návykových látek 
- pozitivní životní cíle a hodnoty 
- návykové látky a bezpečnost v dopravě 
- kouření, alkohol a zákony 

 

 
OSV – Mezilidské vztahy  
 
 
 
 
 
 
VDO –Občanská 
společnost a škola 
 
 
 
 
 
– prevence sociálně-
patologických jevů a 
škodlivých případně 
nevhodných způsobů 
chování 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví 

Ročník: 7. 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 
 

- uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu 
- orientuje se v údajích o složení a trvanlivosti potravinářských 

výrobků a využívá je při nákupu a uchovávání potravin 
v domácnosti 

- posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých 
potravin a nápojů ve stravovacím režimu člověka z hlediska 
zdravé výživy 

- orientuje se ve specifických potřebách výživy v období 
dospívání 

- vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a 
rozvojem civilizačních chorob, navrhne změny odpovídající 
požadavkům zdravé výživy 

- rozpozná klamavou reklamu na potraviny a vyjádří k ní 
vlastní názor 

 
- uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, 

chování a jednání v souvislosti s běžnými, přenosnými, 
civilizačními a jinými chorobami 

- vyhledá v případě potřeby lékaře a popíše své zdrav. 
problémy 

- uplatňuje základní zásady pro užívání a ukládání léků 
- zná techniky pro zvládání stresu 
- rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními 
- samostatně zvládá základní postupy 1. pomoci, včetně 

základů obvazové techniky 
- poskytne nezbytnou 1.pomoc i při vážnějších poraněních 
 
- vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované 

zdatnosti a možnými zdravotními  problémy  ( civilizační  
choroby) 

- umí sestavit osobní pohybový režim 

  
 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 
 

Výživa a zdraví 
- zásady zdravého stravování 
- pitný režim 
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na 

zdraví  
- výživná hodnota potraviny 
- zásady sestavování jídelníčku 
- alternativní výživné směry 
- poruchy příjmu potravy 
- zhodnocení jídelníčku  ve školní jídelně   

 
Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví – kvalita 
ovzduší a vody, hluk, osvětlení, teplota 
 
 
 
 Péče o zdraví  

- ochrana před přenosnými chorobami 
- základní cesty přenosu nákaz a jejich prevence 
- nákazy respirační, přenosné potravou, získané 

v přírodě, přenosné krví a sexuálním kontaktem, 
přenosné bodnutím hmyzu a stykem se zvířaty 

- ochrana před chronickými nepřenosnými 
chorobami a před úrazy – prevence 
kardiovaskulárních a metabolických onemocnění 

- preventivní a léčebná péče 
- odpovědné chování v situacích úrazu a život 

ohrožujících stavů (ůrazy v domácnosti, při 
sportu, na pracovišti, v dopravě) 

- vliv životních podmínek a životního stylu na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV - Psychohygiena 
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Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

- vysvětlí vztah mezi tělesným a duševním zdravím 
- 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 

- samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ovládá pravidla bezpečného a ohleduplného chování cyklisty 
v silničním provozu 
- odhadne nebezpečí konkrétní situace a vyvodí správné řešení 
- předchází nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky 
silničního provozu 
- poskytne první předlékařskou pomoc 
 

zdraví,  
- vznik civilizačních nemocí 
- stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, 

relaxační a regenerační techniky k překonání 
únavy, stresových reakcí a k posilování duševní 
odolnosti 

- základy první pomoci 
- základní postupy 1. pomoci, obvazová technika 
- 1.pomoc v improvizovaných podmínkách 
- přivolání lékaře  

 
Denní režim 

- zásady osobní, intimní a duševní hygieny 
- otužování 
- denní režim 
- vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit 
- význam pohybových aktivit pro zdraví 
- pohybový režim 

Tělesná a duševní hygiena 
Hodnota a podpora zdraví 

- celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci – 
složky zdraví a jejich interakce, základní lidské 
potřeby a jejich hierarchie 

- podpora zdraví a její formy – prevence a 
intervence, působení na změnu kvality prostředí 
a chování jedince, odpovědnost jedince za 
zdraví, podpora zdravého životního stylu, 
programy podpory zdraví 

 
 
Dopravní výchova 
- cyklista – výbava, bezpečné chování, pravidla silničního 
provozu 
- krizové situace v dopravě 
- základy poskytnutí první pomoci 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 

Ročník:  8. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 

- vysvětlí psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek 

- obhájí příklady pozitivních životních cílů a hodnot jako 
protiargument zneužívání návykových látek 

- orientuje se v trestně právní problematice návykových látek 
 
- uplatňuje účelné modely chování v případě šikanování, 

týrání a zneužívání dítěte 
- kriticky se vyjadřuje k projevům násilí  
- samostatně vyhledá v případě potřeby služby 

specializované pomoci 
 
- uvádí do souvislosti zdravotní a psychologická rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivou mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální 
dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

 
 
 
 
- projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční 

a železniční dopravy 
- aktivně předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 

bezpečí, v případě potřeby poskytne adekvátní pomoc 
- uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 

v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí 

 
 

 
Návykové látky a zdraví 
  Osobní bezpečí 

- návykové látky a zákon 
- manipulativní reklama - reklamní vlivy, působení 

sekt 
- auto – destruktivní závislosti – psychická 

onemocnění, násilí mířené proti sobě samému, 
rizikové chování (alkohol, aktivní a pasivní 
kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, 
nebezpečný internet), násilné chování, těžké 
životní situace a jejich zvládání, trestná činnost, 
dopink ve sportu 

- linky důvěry, krizová centra – komunikace se 
službami odborné pomoci 

- skryté formy a stupně individuálního násilí a 
zneužívání, sexuální kriminalita, formy 
sexuálního zneužívání dětí 

- brutalita a jiné formy násilí v médiích 
- přivolání pomoci v případě osobního nebo 

cizího ohrožení  
- šikana a jiné projevy násilí 
- kriminalita mládeže 
- bezpečné chování a komunikace – komunikace 

s vrstevníky a neznámými lidmi 
- bezpečný pohyb v rizikovém prostředí 
- nebezpečí komunikace prostřednictvím 

elektronických médií 
- sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových 

situacích a v situacích ohrožení 
- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

– bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při 
různých činnostech 

 

 
 
 
 
 
 
OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

 
 
OSV - Psychohygiena 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- je připraven na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při 

hrozbě nebo vzniku mimořádné události, je seznámen 
s úlohou státu při ochraně životů a zdraví obyvatel, 
majetkových hodnot a životního prostředí při vzniku 
mimořádných událostí  

 

- bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční 
dopravy 

- vztahy mezi účastníky silničního provozu vč. 
zvládání agresivity, postup v případě dopravní 
nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 

- rizika zneužívání návykových látek, nácvik 
asertivního chování 

 
Ochrana člověka za mimořádných situací 

- klasifikace mimořádných událostí 
- varovný signál a jiné způsoby varování 
- základní úkoly ochrany obyvatelstva 
- integrovaný záchranný systém  
- evakuace 
- činnost po mimořádné situaci 
- zásady první pomoci při mimořádné události 
- prevence vzniku mimořádných událostí 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 

Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět : Výchova ke zdraví 

Ročník:  9. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty Kurzy 
Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
- zná základní informace o sexualitě 
- pojmenuje těles. , fyziolog. a psychické změny dospívání 
- osvojí si pojmy z oblasti sexuality 
- zná a respektuje základní pravidla hygieny pro každý den , při 
menstruaci   
- uvede argumenty pro odložení pohlavního života do doby plné 
zralosti a vysvětlí, proč organismus dospívající dívky není 
biologicky zralý pro těhotenství a porod 
- orientuje se v rozdílech sexuálního chování jednotlivců ( 
homosexuální, bisexuální,…) 
- pojmenuje způsoby ochrany proti nechtěnému těhotenství a 
orientuje se v možnostech i ve vhodnosti jejich použití 
- vysvětlí rizika nechráněného pohlavního styku a střídání 
partnerů 
- respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, 
morálkou a pozitivními životními cíli  
- chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného 
sexuálního chování 
- použije v případě problémů kontakty na odbornou pomoc 
- zdůvodní nevhodnost veřejně mluvit o svých intimních 
záležitostech 
- vyjádří svůj názor k pořadům v médiích, které ukazují lásku a 
rodičovství ve zkreslené podobě 
- respektuje odlišné přístupy k sexualitě ovlivněné odlišnou 
kulturou a vírou 
- orientuje se v zákonech , které se vztahují na sexuální život 
jedince a v  právní problematice zneužívání dítěte 
 
 
 
 

Sexuální výchova 

- význam sexuální výchovy 
- fakta o sexualitě 
- anatomie ženských a mužských pohlavních 

orgánů 
- slovníček pojmů 
- intimní hygiena pro každý den, hygiena při 

menstruaci, hygiena pohlavního styku 
- dětská gynekologie 
- předčasná sexuální zkušenost a její rizika (strom 

rozhodování) 
- sexuální orientace 
- početí, těhotenství, porod, antikoncepce 
- předčasné ukončení těhotenství 
- nemoci přenosné pohlavním stykem, HIV/AIDS 
- etická stránka sexuality 
- způsoby vyjadřování lásky 
- zdrženlivost a pohlavní stud 
- nevhodné chování v oblasti sexuality 
- sexuální zneužití 
- reálné a nereálné informace o sexualitě 

v médiích 
- sexualita z hlediska odlišné kultury a víry 
- sexualita a zákon 

 
Osobnostní a sociální rozvoj 

- mezilidské vztahy komunikace a kooperace – 
respektování sebe sama i druhých, přijímání 
názoru druhého, empatie, chování podporující 
dobré vztahy, aktivní naslouchání, dialog, 
efektivní a asertivní komunikace a kooperace 
v různých situacích, dopad vlastního jednání a 
chování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSV – Psychohygiena 
 OSV - Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
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Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

Projekty Kurzy 
Poznámky 

 
 
- vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené 
dovednosti komunikativní obrany proti manipulaci a agresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- orientuje se v základní legislativě související s tématem doprava 
- uvědomuje si možný dopad svého chování v silničním provozu 
- analyzuje konkrétní situace a vyvozuje bezpečné chování 
 

- sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě 
samému, vztah k druhým lidem, zdravé a 
vyrovnané sebepojetí, utváření vědomí vlastní 
identity 

- seberegulace a sebeorganizace činností a 
chování – cvičení sebereflexe, sebekontroly, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů a postupných kroků 
k jejich dosažení, zaujímání hodnotových postojů 
a rozhodovacích dovedností pro řešení problémů 
v mezilidských vztazích, pomáhající a prosociální 
chování 

- psychohygiena v sociální dovednosti pro 
předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci 
při problémech 

 
 
       -      legislativa v oboru silničního provozu 
       -      pravidla bezpečného a ohleduplného chování  
              v silničním provozu 
       -      zopakování a upevňování znalostí a dovedností  
              v oblasti dopravní výchovy 
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Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň  

Tělesná výchova 

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

Předmět tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět 
V 6. a 7. ročníku    2 hodiny týdně 
V 8. a 9. ročníku   2 hodiny týdně 
 
Vzdělávání je zaměřeno na 

 
regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pohybem 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 dovednosti jim předcházet 
nebo je řešit 
 
Předmětem neprolínají průřezová témata. 
 

 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 
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 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
  
 
Kompetence sociální a personální 
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 
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 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci 

Ročník:  6.,7.- chlapci 
 

Výstup 

 

Učivo  

 
 
 

 

      Průřezová témata 

     Mezipředm. vztahy 

 
 
 
 
 
 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější  
  techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
 
 
 
- zvládá prvky akrobacie, cvičební prvky na hrazdě  
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
 
- zvládá jednoduché taneční kroky 
 
- 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 dlouhodobější pobyt v přírodě 
  a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu  
 
- 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 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 800 m, 3000 m 
Běh 60 m 
Skok daleký 
Skok vysoký 
Hod kriketovým míčkem 
 
Gymnastika 

Akrobacie: kotoul letmo, kotoul vpřed, vzad, 
Stoj na lopatkách 
Přeskoky: skoky odrazem z trampolínky, roznožka 
přes kozu našíř, nadél 
Hrazda: náskok do sporu-seskok, sešin, výmyk 
Šplh: s přírazem – tyč, lano 
 
Rytmická a kondiční gymnastika-polkový krok 

 
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad, přetahy, 

Přetlaky 
 
Sportovní hry-kopaná, košíková, vybijená 
 
Turistika a pobyt v přírodě 

Lyžování – v případě vhodných sněh. podmínek a zájmu žáků 
Význam pohybu pro zdraví 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 
– zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů samostatně 
a odpovědně 
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Vzdělávací oblast: Výchova ke zdraví 
Vyučovací předmět: Tělesná výchova - dívky 

Ročník:  6., 7. - dívky 

 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější  
  techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
 
 
- zvládá prvky akrobacie, cvičební prvky na hrazdě 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
 
 
 
 
- zvládá jednoduché taneční kroky 
 
- 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 dlouhodobější pobyt v přírodě a 
přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu  
 
 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém  
  prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu 
 

 

Atletika 

Běh vytrvalostní na 400 m, 1000 m 
Běh na 60 m 
Skok daleký 
Skok vysoký 
Hod kriketovým míčkem 
 
Gymnastika 

Akrobacie:kotoul vpřed, vzad, kotoul letmo 
Přemet stranou, stoj na lopatkách, 
Přeskoky: skoky odrazem z trampolínky 
Roznožka přes kozu našíř, nadél 
Hrazda:náskok do sporu, seskok, sešin, výmyk, 
Šplh: s přírazem – tyč,  
 
 
 
 
 
 
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad, přetahy, přetlaky 

 
Sportovní hry - vybíjena, košíková, přehazovaná 
 
Turistika a pobyt v přírodě 

Lyžování – v případě vhodných sněh. podmínek a zájmu žáků 
Význam pohybu pro zdraví 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 
 
– zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů samostatně 
a odpovědně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
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Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - dívky 

Ročník: 8., 9. - dívky 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější  
  techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
 
- zvládá  cvičební prvky na hrazdě i na žíněnce 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
 
 
- zvládá jednoduché taneční kroky 
- 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 dlouhodobější pobyt v přírodě 
  a přesun s mírnou zátěží v náročnějším terénu  
 
- 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 

 
 
Atletika 

Běh vytrvalostní na 800 m, 1500 m 
Běh 60 m  
Skok daleký-další techniky 
Skok vysoký-zlepšování techniky  
Hod  na dálku 
Vrh koulí 
 
Gymnastika 

Akrobacie: přemet stranou, stoj na rukou, rovnovážné polohy 
v postojích, skoky na místě a z místa 
Přeskoky: roznožka přes kozu našíř, nadél, skrčka přes kozu 
(bednu) našíř i s oddáleným odrazem, skoky odrazem z 
trampolínky 
Hrazda: výmyk 
Šplh: přírazem a obměnami – tyč, lano 
 
Rytmická a kondiční gymnastika 

aerobní cvičení s hudbou 
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad, úpolové sporty 
Sportovní hry -  odbíjená, košíková, vybíjená, florbal 
Turistika a pobyt v přírodě 

 Lyžování – v případě vhodných sněh. podmínek a zájmu žáků 
Význam pohybu pro zdraví 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
disbalancí 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 
 
 
– zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů samostatně 
a odpovědně 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 
Vzdělávací obor: Člověk a zdraví 
Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA - chlapci 

Ročník: 8., 9. - chlapci 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli 
- zvládá techniku nové atletické disciplíny i další náročnější  
  techniky 
- získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy 
 
- zvládá cvičební prvky na hrazdě i na žíněnce 
- dokáže zvládnout obtížný prvek s dopomocí 
- při cvičení uplatní svůj fyzický fond 
 
 
- zvládá jednoduché taneční kroky 
 
- 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 dlouhodobější pobyt v přírodě a přesun s mírnou zátěží  
  v náročnějším terénu  
 
- 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 

 
Atletika 

Běh vytrvalostní na 3000m 
Skok daleký-další techniky 
Skok vysoký-zlepšování techniky flopu 
Hod granátem-jen na dálku 
Vrh koulí-zlepšování techniky 
 
Gymnastika 

Akrobacie 
Hrazda 
Trampolínka 
Švédská bedna  
Šplh 
Rytmická a kondiční gymnastika 

 
Úpoly-střehové postoje, pády stranou, vzad 

 
Sportovní hry-házená, fotbal, basketbal, volejbal 

 
 
Turistika a pobyt v přírodě 

 
Lyžování – v případě vhodných sněh. podmínek a zájmu žáků 
 
 
Význam pohybu pro zdraví 
 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových 
disbalancí 
 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 

 
 
 
– zásady slušnosti, 
odpovědnosti, tolerance, 
angažovaný přístup k druhým – 
projevovat se v jednání i 
v řešení problémů samostatně 
a odpovědně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 - 246 - 

Praktické činnosti 

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI 

 
V rámci vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ byl na základě materiálně technických podmínek naší školy zaveden na 
2.stupni vyučovací předmět praktické činnosti. 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2.stupeň  
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

Vyučovací předmět  praktické činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v 6.,7.,8. a 9.roč. Časová dotace v učebním 
plánu je 1 vyuč.hodina  týdně. 
 
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy jsou vybrány pro jednotlivé ročníky 
následující tématické okruhy: 
6. ročník – Pěstitelské práce, chovatelství 
7. ročník – Práce s technickými materiály 
8. ročník – Svět práce 
9. ročník – Svět práce 
 
Vzdělávání žáků má vést k: 

 -   získání dovedností spojených se sebepoznáním a využitím vědomostí 
 -   uvědomování si vlastní zodpovědnosti při rozhodování 
 -   podpoře otevřeného a kritického myšlení a logického uvažování 
 -   k rozvoji schopnosti aplikovat poznatky z ostatních předmětů v praxi 
 -   získávání základních pracovních dovedností a návyků 
 -   osvojování 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 
 -   vyhledávání, hodnocení a využívání informací důležitých při volbě budoucího profesního zaměření 
 -   získání dovedností, které lze využít v zátěžových životních situacích spojených s přechodem ze základní školy na  
     střední 
 -   získání dovedností spojených s orientací se na trhu práce 
 
V předmětu praktické činnosti se prolínají průřezová témata :OSV,EV 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
Kompetence k učení 

 
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 

 
Učitel  

 se zajímá o náměty žáků 

 klade otevřené otázky 
 
Kompetence komunikativní 

  
Učitel  

 zadává úkoly při kterých žáci spolupracují 

 vede žáky k tomu, aby na sebe brali ohledy 
 
Kompetence sociální a personální 

 
Učitel  

 podle potřeby pomáhá žákům 

 každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

 dodává žákům sebedůvěru 
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Kompetence občanské 

 
Učitel  

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 dodává žákům sebedůvěru 
            
 
Kompetence pracovní 

 
Učitel   

 vede žáky ke správným způsobům užití nářadí 

 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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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI ( tématický okruh: Pěstitelské práce, chovatelství) 

Ročník: 6. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy   

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- zná využití půdního fondu u nás 
- rozumí složení půdy 
- zná význam zpracování půdy 

 
- pozná nejznámější druhy osiva, vyzná se ve způsobech 

setí a sázení, hloubce setí a sázení 
 
- orientuje se ve znalostech nejznámějších druhů 

zeleniny, jejich významu a pěstování 
- volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 

rostlin 
 
- pozná nejznámější polní plodiny a zná i základy jejich 

pěstování 
 
- orientuje se v nejznámějších ovocných druzích, jejich 

využití a výsadbě 
 
- zná nejznámější plevele a způsoby likvidace 

 
 
- zná nejznámější okrasné rostliny a umí o ně pečovat,  
- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

 
 
 
- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich 

údržbu 
 
 

 
-  půda a její zpracování (před setím a výsadbou, 
   během pěstování rostlin a po sklizni) 
 
 
-  zkouška klíčivosti  
-  osivo a sadba 
 
-  zelenina (teoretické znalosti) 
-  společné pěstování vybraného druhu zeleniny 
-  zhodnocení výpěstků 
 
 
-  pšenice, žito, oves, ječmen, kukuřice, rýže,  
    brambory, řepa, chmel 
 
-  význam, rozdělení a charakteristika hlavních druhů  
   ovocných rostlin 
 
-   plevele – teoretické znalosti 
-   praktické likvidace plevelů 
 
-   základy ošetření pokojových květin, pěstování  
    vybraných okrasných dřevin a květin 
-   květina v exteriéru a interiéru, řez, jednoduchá  
    vazba, úprava květin 
 
-   pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro  ruční  
    práci 
 
-   průběžně během práce na školním pozemku 
-   seznámení s náplní předmětu průběžně 
 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EV –Lidské aktivity a problémy ŽP 
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Výstup Učivo  
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy   

 

 

Poznámky 

 
- dodržuje kázeň, zásady hygieny, bezpečnost práce, 

poskytne první pomoc při úrazu 
 
 
- rozumí základním zásadám v péči o životní prostředí 

 
- životní prostředí kolem nás 

 
- prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
- bezpečného kontaktu se zvířaty 

 
-   tvorba krajiny a péče o životní prostředí 
-   význam zemědělství v péči o životní prostředí 
-   péče o okolí školy a třídy 
 
-   teoreticky chov zvířat v domácnosti,  podmínky  
    chovu, hygiena a bezpečnost chovu 

 
Metody, formy, nástroje, pomůcky: praktické práce na školním pozemku, nářadí pro práci na školním pozemku, osivo a sadba, odborná literatura, nástěnné obrazy, 
                                                        internet 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI – ( tématický okruh: Práce s technickými materiály ) 

Ročník: 7. 
 

Výstup Učivo  
Průřezová témata Mezipředmětové 

vztahy Projekty  

 

 

Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
- je seznámen s řádem učebny  
 
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci  i zásady  
  bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, zná  
  zásady poskytnutí 1.pomoci 
 
 
- 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 
 
- provádí jednoduché práce s technickými materiály a  
  dodržuje technologickou kázeň 
 
- dokáže vyrobit jednotlivé části výrobku, z jednotlivých částí 
  je schopen sestavit hotový výrobek 
 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
 
 
 

 
 
 
- organizace a bezpečnost práce 
 
- vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo,plast, kov 
 
- úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky,  
  technika a životní prostředí 
 
- technické náčrty a výkresy, technické informace 
 
- pracovní postupy - zhotovení výrobků ze dřeva  
   případně plastu 
 
- jednoduché pracovní postupy a operace 
 
- pracovní pomůcky nářadí a nástroje pro ruční  
  opracování 
 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
 
- péče o čistotu a pořádek v okolí školy 
 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI – ( tématický okruh: Svět práce ) 

Ročník: 8. 
 

Výstup Učivo Mezipředm. vztahy, průřezová témata Poznámky 

 
Žák dle svých schopností: 
 
charakterizuje nejdůležitější osobnostní kvality, rozpoznává své 
silné a slabé stránky 
 
volbu povolání spojuje se sebepoznáváním, s plánováním 
důležitých životních kroků a s vyhledáváním informací 
 
 
samostatně vyhledává potřebné informace 
 
 
orientace v mapách povolání, schématech, tabulkách, grafech 
 
umí s dostatečnou mírou sebejistoty vyplňovat frekventované 
tiskopisy, formuláře a osobní dotazníky, správně vyplněné 
přihlášky na SŠ 
 
zná pracovní činnosti vybraných profesí a má přehled o učebních 
oborech SŠ 
 
umí posuzovat své možnosti v oblasti profesní orientace 

 
Volba profesní orientace 

- sebepoznávání 
- zdravotní stav 
- charakterové typy 
- temperament 
- osobní vlastnosti a schopnosti 
- práce s profesními informacemi 
- a využívání poradenských 

služeb 
 
 
Trh práce 

- povolání lidí 
- druhy pracovišť 
- charakter a druhy pracovních  
- činností 
- požadavky kvalifikační, 

zdravotní a 
- osobnostní 
- rovnost příležitostí na trhu 

práce 
 

- vyhledání informací na 
internetu 

 
 
 

 
 
OSV – Sebepoznání a sebepojetí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metody, formy, nástroje, pomůcky, kvízy, práce s dotazníky, rozhovory, besedy, přednášky, využití médií, exkurze, materiály z ÚP, PPP, z prezentací středních škol. 
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Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 
Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 
Vyučovací předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI – ( tématický okruh: Svět práce ) 

Ročník: 9. 
 

Výstup Učivo  Mezipředm. vztahy, průřezová témata Poznámky 

 

Žák dle svých schopností: 
 

- naučí se přemýšlet o alternativních řešeních v klíčových 
životních situací a vědět si rady v situacích spojených 
s případným neúspěchem 

 

- získá informace o náplni profesí, které jsou nejžádanější 
 

- umí si stanovovat  realistické a splnitelné cíle 
 

- umí prokázat v modelových situacích prezentaci své osoby 
při ucházení se o zaměstnání 

- sepíše jazykově, stylisticky a graficky vhodně upravený 
úřední dopis 

- stručně a věcně odpoví na inzerát, nabízející uplatnění 
v určitém povolání a sestaví vlastní dostatečně atraktivní 
inzerát) 

- v úředním styku kultivovaně vystupuje, projevuje žádoucí 
sociální dovednosti a dbá na vhodnou úpravu svého 
zevnějšku 

 

- je seznámen s možností využití poradenské pomoci 
v případě neúspěšného hledání zaměstnání 

 

- umí využít profesní informace a poradenské služby pro výběr 
vhodného dalšího vzdělání 

 

- je seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů 

 
 
adaptace na životní změny 
 
Možnosti vzdělávání: 
- náplň učebních a studijních oborů 
- přijímací řízení 
- informace a poradenské služby 
 
- akční plánování 

 
Zaměstnání 
- pracovní příležitosti v obci, regionu 
- způsoby hledání zaměstnání 
- psaní životopisu 
- pohovor u zaměstnavatele 
- problémy nezaměstnanosti 
- úřady práce 
- práva a povinnosti zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 
 
Podnikání 
-     druhy a struktura organizací 
-     nejčastější formy podnikání 
-     drobné a soukromé podnikání 

  

Metody, formy, nástroje, pomůcky, kvízy, práce s dotazníky, rozhovory, besedy, přednášky, využití médií, exkurze, materiály z ÚP, PPP, z prezentací středních škol. 
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13.Volitelné předměty 
 
Rozvržení volitelných předmětů v učebním plánu  
 

 

Vzdělávací 
oblast 

Vzdělávací 
obor 

Vyučovací 
předmět 

Ročník 
Celkem předm. 
 

z toho 

6. 7. 8. 9. 
RVP 
min 

Disp.časová 
dotace 

 

Volitelné  
vzděl.  
předměty 

Volitelné  
vzdělávací  
předměty 

 +1 +1 +1 +1 4  4 

 
 
Volitelné předměty s dotací 1 vyučovací hodina týdně: 
 

Sportovní hry 
Výtvarné činnosti 
Vedení domácnosti 
Základy programování 
Novinářská dílna 
Dramatická výchova 
Digitální technologie 
Etwinning 
Svět práce 
Etická výchova 
 

 
Žák druhého stupně si volí jeden předmět z nabídky 3 - 4 volitelných předmětů. Volitelné předměty do nabídky jsou 
vybírány podle zájmu žáků a podle organizačních a personálních podmínek školy. Výuka probíhá v heterogenních 
skupinách a je koncipovaná jako seminář s náplní učiva na jeden školní rok. Předpokladem je, že si žák v dalším školním 
roce zvolí jiný předmět. Nabídka volitelných předmětů není konečná. Podle zájmů žáků mohou být vytvořeny a přidány 
další volitelné předměty.  
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 Dramatická výchova 

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými jsou lidský hlas a tělo, kultivuje je a 
směřuje k jejich vědomému používání v procesu dramatické a inscenační tvorby i v běžné komunikaci 

- rozvíjí psychosomatické, komunikační a herní dovednosti a schopnosti prostřednictvím tvůrčích aktivit a 
kolektivní dramatické tvorby 

- spolupracuje především s průřezovým tématem Osobnostní a sociální výchova, které umožňuje žákům 
vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a zkoumat témata a situace na základě vlastního jednání 

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

předmět je vyučován jako povinně volitelný 1 hodinu týdně pro žáky na 2. stupni 
 
Organizační vymezení předmětu: 

výuka probíhá ve třídě nebo v kulturním sále školy 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní práce, práce 
v týmu. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
Učitel  

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 používá často kladné hodnocení, které podporuje motivaci žáka pro další spolupráci s ostatními 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel  

 vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost 

 vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné řešení 
problému 

 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel  

 vytváří vhodné podmínky pro komunikační dovednosti, spolupráci, práci v týmu, vlastní úsudek, iniciativu           
a zodpovědnost 

 dohlíží na dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, prostor pro  různé názory, respektování 
originálních, nezdařených aj. názorů) 

                             
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel  

 dodává žákům sebedůvěru 

 vede výuku bez situací nerovnosti a ponížení 

 zajišťuje takové podmínky, aby docházelo ke společnému prožívání a společným zážitkům z provedené práce, 
hry 

 
 
Kompetence občanské 
Učitel  

 vytváří atmosféru demokracie a přátelství 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
 
 
Kompetence pracovní 
Učitel  

 do výuky zařazuje praktická cvičení v řešení navozených situací 
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Volitelný vyučovací předmět: Dramatická výchova 

 
 

 
 
 

 
Výstupy 

 
Učivo 

Mezipředm. vztahy, 
průřezová témata, 
 

 
Poznámky 

1  
Uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje 
základy hlasové hygieny a správného držení těla. 
 

psychosomatické dovednosti - práce s dechem, správné 
tvoření hlasu ( šeptání, mluvení nahlas, kontrast), držení 
těla, verbální i neverbální komunikace 
 
monolog, skládání a recitace poezie, diskuse 
 
relaxační hry, soustředění 
 
 

  

2  
Rozvíjí, variuje a opakuje herní situace  
( samostatně, s partnerem, ve skupině), přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí. 
 

 
herní dovednosti - vstup do role, jevištní postava, 
strukturace herní a jevištní situace 
 
improvizace, improvizovaný dialog 
 
dramatizace předlohy, dramatické hry ( fiktivní labyrint, 
živý řetěz, …) 
 
využití zvukových prostředků k divadelnímu vyjádření 
 
orientace v prostoru, rytmická paměť 
 

  

3  
Prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává 
hlavní téma a konflikt, uvědomuje si analogie mezi fiktivní 
situací a realitou. 
 

sociálně komunikační dovednosti - komunikace v běžných 
životních situacích, v herních situacích a v situacích 
skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a 
hodnocení, spolupráce, organizace tvůrčí skupinové práce 
 
konflikt jako základ dramatické situace -řešení konfliktu 
jednáním postav, spontánní jednání 
 

  

4  
Přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke 
společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní své 
úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou tvorbu a 
prezentaci jejího výsledku. 
 

náměty a témata v dramatických situacích - jejich nalézání 
a vyjadřování 
práce na postavě - charakter, motivace, vztahy 
inscenační tvorba - dramaturgie, režie, herecká práce, 
scénografie, scénická hudba a zvuk 
komunikace s divákem - prezentace, sebereflexe 
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5  
Rozpozná ve vlastní dramatické práci i v dramatickém díle 
základní prvky dramatu, pozná základní divadelní druhy a 
dramatické žánry a jejich hlavní znaky, kriticky hodnotí 
dramatická díla i současnou mediální tvorbu 
 
 

 
základní stavební prvky dramatu - situace, postava, 
konflikt, téma, vrchol, gradace 
 
základní dramatické žánry - komedie, tragedie, drama 
 
základní divadelní druhy - činohra, loutkové divadlo ( 
oživení loutky), opera, opereta, muzikál, balet, pantomima 
 
současná dramatická umění a média - divadelní, filmová, 
rozhlasová a multimediální 
 

  

6  
Propojuje somatické dovednosti při verbálním i neverbálním 
vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a 
jednáním u sebe i druhých 
 

 
smyslové vnímání 
 
vyjádření emocí, pocitů 
 
jednoduchý hudební doprovod 
 
paměť a pozornost 
 
práce s imaginární rekvizitou 
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Vedení domácnosti 

Charakteristika volitelného předmětu 
 
 Obsahové, časové a organizační vymezení 

 Předmět vedení domácnosti se vyučuje jako volitelný předmět v 6. až 9. roč. v rozsahu jedné vyuč.hodiny týdně.  
  
Vzhledem k materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školy je vybrán tématický okruh:  Příprava 
pokrmů ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce 

  
Vzdělávání směřuje k : 

- získání základ. pracov. dovedností a návyků  
- osvojování správné volby a postupu práce 
- osvojení a uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, základů organizace  
- a plánování práce a technologické kázně 
- získání pozitivního vztahu k práci a odpovědného a tvořivého postoje k vlastní činnosti a její kvalitě 
- osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro  
- další životní a profesní orientaci 

     
 
 
 

 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
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 
 Učitel  

 se zajímá o náměty  

 klade otevřené otázky 
 
 
Kompetence komunikativní 
 Učitel  

 zadává úkoly při kterých žáci spolupracují 

 vede žáky,  aby na sebe brali ohledy 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel  

 podle potřeby pomáhá žákům 

 každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

 dodává žáků sebedůvěru 
 
 
Kompetence občanské 
Učitel  

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 dodává žákům sebedůvěru 
            
 
Kompetence pracovní 
 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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Volitelný vyučovací předmět: VEDENÍ DOMÁCNOSTI 

 
Ročník: 6. – 9. 
 

Výstup Učivo  

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

       

Poznámky 

Žák dle svých schopností: 
 
zvládá pracovní postupy 
 
má znalosti o výživě člověka, potravě 
 
ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu 
 
má představu o předpisech a hygienických pravidlech 
 
umí využít profesní informace 
 
má představu o základních činnostech přípravy pokrmů 
 
volí správnou odpovídající technologii 
 
organizuje a plánuje pracovní činnost 
 
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci 
 
 

Hygiena výživy – výživa člověka 

 
Zásady správné výživy – výživová hodnota 
 
Úprava stolu a bytu, podávání základních druhů pokrmů a 
nápojů 
Společenské chování 

 
Kuchařské knihy, vhodná sestava jídel 
 
Polévky, omáčky, saláty, pečivo, úpravy masa, ryb a 
drůbeže 
 
Úpravy tepelné, za studena 
 
Režim dne, životospráva a vhodná sestava jídelníčku 
 
Stolování, inventář,  
 
Nákup a skladování potravin, správné využití 
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Sportovní hry 

charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 

 
Předmět sportovní hry je určen pro žáky 6. – 9. ročníku jako volitelný  předmět dotovaný  
1 hodinou týdně.  
 
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 
- upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

 
Obsah je především zaměřen  na hry, atletika je zařazována podle složení skupiny a zájmu žáků.  
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
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 
Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 
 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat 
  
 
Kompetence sociální a personální 
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 
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 
Učitel 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti 
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Volitelný vyučovací předmět: SPORTOVNÍ HRY 
 
Ročník:  6.-9. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

 

Poznámky 

   
Žák dle svých schopností: 
 
  -  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 
 
  - zná a dodržuje pravidla bezpečnosti při sport. činnostech 
 
  - rozvijí zdravou soutěživost 
 
  - dbá na čestnost a spravedlnost 
   
 
 
 
 
 
 

  
vybíjená 
 
odbíjená 
  
fotbal 
 
basketbal 
 
florbal 
 
posilování 
 
orientační běh 
 
úpoly 
 
protahovací cvičení 
 
netradiční hry (ringo, softball, ...) 
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Výtvarné činnosti 

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy a netradičními výtvarnými postupy zaměřenými na rukodělnou 
činnost 

- rozvíjí především tvůrčí činnosti a věnuje plno prostoru fantazii 
- rozvíjí smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity u složitějších výtvarných technik ( grafické techniky, knižní 

vazba, textilní tvorba, plastická tvorba, ...) 
- 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 vyučovacího předmětu: 

     žáci 6. – 9. ročníku – 1 hodina týdně  
 
Organizační vymezení vyučovacího předmětu: 

- výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy nebo mimo budovu školy (práce v plenéru).  
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, 
kolektivní práce. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: 

 
Kompetence k učení 
Učitel  

 hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

 zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel  

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel  

 dohlíží na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů, ..) 
 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel  

 dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků 
 
 
Kompetence občanské 
Učitel 

 respektují názor druhých 

 umožňuje prezentaci výtvarných prací v prostorách školy  
 
Kompetence pracovní 
Učitel  

 vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů 
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Volitelný vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI 

 
Ročník: 6. - 9. ročník 
 

 

Výstupy 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

1 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 
 

  

2  
Správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství 
barvy. 
 

       
barevné kompozice 
malba dle skutečnosti 
emocionální malba 
 

  

3  
Vytváří společné i individuální  kompozice v prostoru - své 
představy dokáže převést do objemových rozměrů. 

plastická tvorba – papír, hlína, drát, sádra 
keramika 
instalace, výstavy 
knižní vazba – leporelo, vázáná kniha 
kašírování 
sádra – odlévání, rytí do sádry, ... 
 

  

4  
K tvorbě užívá  metody současného výtvarného umění . 
 
 

 
akvarel 
pastel 
grafitti 
land-art 
muchláž 
gumotisk 
 

  

5  
Seznamuje se s některými netradičními výtvarnými 
postupy. 
 
 
 

 
papírořez 
ubrousková technika 
batika – vázaná, vosková, sypaná 
rytí do voskového papíru 
stínová kresba 
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Výstupy 

Žák dle svých schopností: 
Učivo  

Mezipředm. vztahy, průřezová témata, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

 
 
 

papírovina 
tkaní 

6  
Orientuje se v grafických technikách. 
 

 
linoryt 
suchá jehla 
tisk z koláže 
papíroryt 
 

  

7  
Správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor. 

kompozice 
perspektiva 
techniky kresby – tužka, uhel, rudka, pero 
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Základy programování 

 
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 
Předmět Základy programování se vyučuje jako volitelný předmět v 6. – 9.ročníku 1 hodinu týdně 

 
Vzdělávání  je  zaměřeno na 

- rozvíjení tvořivosti žáků 
- na rozvíjení spolupráce žáků 
- osvojení  pojmů a programátorských postupů 
- tvorbu algoritmů 
- rozvoj abstraktního a exaktního myšlení 

       
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 

 
Kompetence k učení 
 
Učitel 

 zařazuje úlohy,  při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami 

 vede žáky k plánování postupů, členění úloh na menší celky  

 zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

 ponechává prostor pro vlastní tvořivost žáků 

 srozumitelně vysvětluje žákům nové příkazy a postupy 
 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
        
       Učitel 

 s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení 

 nechává dostatek prostoru pro práci s chybou 

 vede žáky k průběžnému ověřování správnosti řešení 

 vede žáky k hledání optimálního řešení 
 
 
 
Kompetence komunikativní 
 
Učitel 

 vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky 

 podporuje spolupráci žáků a poskytuje pro ni dostatečný prostor 

 podle potřeby pomáhá žákům 
 
 
 
Kompetence sociální a personální 
 
Učitel 

 zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 
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Kompetence občanské 
 
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 
 
Učitel 

 požaduje dodržování dohodnuté kvality, termínů  

 vede žáky k průběžnému ověřování funkčnosti programu 

 podporuje spolupráci žáků  
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Volitelný vyučovací předmět : Základy programování 
 
Ročník: 6.- 9. 
 

Výstup Učivo 

Průřezová témata 

Mezipředm. vztahy 

         

Poznámky 

 Žák: 
dokáže řešit problémy využitím dostupných prostředků 
 
chápe matematický základ programování a dokáže vysvětlit 
důvod potřeby logického myšlení při vytváření programů 
 
rozumí pojmům syntaxe, algoritmus, strukturogram, vývojový 
diagram  a dokáže jejich význam vysvětlit 

 
chápe význam algoritmizace pro řešení úkolů 
 
řeší zadanou úlohu pomocí vývojových diagramů a 
strukturogramů 
 
pracuje s programovacím nástrojem Baltík 
 
řeší jednoduché i složitější programovací úlohy v programu Baltík 
 
orientuje se v prostř. inter., chápe jeho význam, výhody i nebezp.  
 
vysvětlí princip TCP/IP 
 
vytváří jednoduchou webovou stránku ve Wordu a WYSIWYG 
editorech 
 
orientuje se v základních funkcích html kódu 
 
vyjmenuje a popíše příklady složitějších forem tvorby webových 
stránek  
 
 

 
Rozvoj logického myšlení, matematické úlohy 
 
 
 
 
 
Základní terminologie programování 
 
 
 
Tvorba vývojových diagramů a stukturogramů 
 
 
 
Programovací nástroj Baltík 
 
 
 
 
Internet – funkce, výhody, úskalí 
 
Síťový protokol TCP/IP 
MS Word, FrontPage, WYSIWYG editor 
 
 
 
Struktura html kódu 
 
CSS, Java, Flash 
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Novinářská dílna 

 
Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu 
Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 

- zaměřuje se na uplatnění a výběr jazykových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných 
a komunikačně vhodných sdělení 

- rozvíjí komunikační a stylistické dovednosti a schopnosti prostřednictvím tvůrčích aktivit, práce 
v realizačním týmu a kolektivní mediální tvorby 

- spolupracuje především s průřezovým tématem Mediální výchova, které umožňuje žákům analytický 
přístup k mediálním obsahům a kritickému odstupu od nich 

 
Časové vymezení vyučovacího předmětu: 

předmět je vyučován jako povinně volitelný pro žáky 2. stupně 1 hodinu týdně 
 
Organizační vymezení předmětu: 

výuka probíhá ve třídě, v počítačové učebně nebo mimo budovu školy (ankety, rozhovory) 
 
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání – skupinové vyučování, kolektivní 

práce, práce v týmu. 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 
 
Kompetence k učení 
Učitel  

 podporuje schopnost samostatně a úspěšně se zapojit do mediální komunikace 

 pomáhá utvořit si vlastní představu o roli médií v každodenním životě v regionu 

 přispívá k využívání schopností žáka v týmové práci redakčního kolektivu 
 
 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel  

 vede žáky k samostatnosti a k dovednosti si zorganizovat vlastní činnost 

 vhodně s žáky komunikuje a vytváří základ pro objevování problémů – žáci poté navrhují různé postupné 
řešení problému 

 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel  

 podporuje komunikační schopnosti při stylizaci psaného a mluveného textu 

 dohlíží na dodržování etiky mediální práce (věcnost, prostor pro  různé názory, objektivní a nezkreslené 
předávání informací a názorů jiných) 

                             
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel  

 dodává žákům sebedůvěru 

 rozvíjí citlivost žáků vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti (menšinách) i jednotlivci 

 napomáhá k uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti za způsob 
jeho formulování a prezentace 

 
 
Kompetence občanské 
Učitel  

 podporuje uvědomování si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění 

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování během komunikace při mediální činnosti 
 
Kompetence pracovní 
Učitel  

 v rámci výuky zajistí každému možnost práce na PC při tvorbě časopisu 

 dohlíží na distribuci časopisu a zajištění předplatného (provádějí žáci) 
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Volitelný vyučovací předmět: Novinářská dílna 
 
Ročník: 6.- 9. 

 
Výstup Učivo Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

Žák: 

v psaných příspěvcích používá neutrální spisovný jazyk, využívá obrazné 
pojmenování, rozlišuje automatizované a aktualizované jazykové prostředky 
seznámí se a dokáže používat logickou výstavbu zpravodajského útvaru 
(obrácená pyramida) 
rozlišuje a poznává různé slohové útvary publicistického stylu 
řídí se základními pravidly novinářské etiky, zpracovává pravdivě a objektivně 
získané informace 
 

Teorie publicistického stylu 

jazykové prostředky 
 
 
stavba publicistických projevů 
 
slohové útvary publicistických projevů 
 
novinářská etika 

 

Žák: 

umí vytvořit psaný příspěvek v požadovaném slohovém útvaru 
dokáže se souvisle vyjadřovat a klást otázky v anketách, ovládá přepis 
mluveného slova(diktafon) do příslušné písemné formy 
seznámí se a aktivně se podílí na úpravách a konečné verzi školního 
časopisu na počítači 
zabezpečuje distribuci a zajišťuje předplatné školního časopisu v rámci školy 

Praktická část 

příspěvky do školního časopisu 
 
anketa (využití diktafonu) 
 
 
práce na pc 
 
distribuce a předplatné školního časopisu 
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Etwinning 
Charakteristika předmětu 

     Volitelný předmět Etwinning jsme do našeho školního vzdělávacího programu zahrnuli pro žáky 7. - 9. 
ročníku. Předmět je zaměřen na mezinárodní spolupráci, na rozvoj cizojazyčných dovedností i na prohlubování 
znalostí a dovedností v oblasti informačních technologií. 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
 Volitelný předmět Etwinning je dotován jednou hodinou týdně. Cílem je žáky naučit reagovat v běžných 

situacích – řešit problémové situace v cizím jazyce, dorozumět se v běžných situacích, prohloubit si slovní 
zásobu, smysluplně využívat nástrojů ICT a prohloubit vědomí „evropanství“. 
 
Kompetence k učení 
Učitel 

 Individuálním přístupem umožňuje vlastní realizaci žáků, podněcuje jejich tvořivost. 

 Vede žáky k aktivnímu využívání různých nástrojů, zvláště online nástrojů, pro procvičování si 
jazykových prostředků a dovedností.  

 
Kompetence k řešení problémů 
Učitel 

 Motivuje žáky k vyjadřování se v anglickém jazyce tak, aby jim ostatní rozuměli, používali pro to 
jednoznačná a výstižná slova a slovní spojení; stavěli souvislé a přehledné věty a souvětí, popřípadě 
nacházeli jiné výrazy, kterými ostatním lépe vysvětlí, co měli na mysli.  

 Vede žáky k vyjádření uceleného písemného sdělení, se souvislou stavbou vět a krátkého textu. 
 
Kompetence komunikativní 
Učitel 

 Vede k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. 

 V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřuje na správné 
užívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi. 

 Podporuje formy komunikace na „mezinárodní úrovni“ v rámci Evropy i světa využíváním internetové 
sítě. 

 Klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace. 
 
Kompetence sociální a personální 
Učitel 

 Vede žáky k tomu, aby při neporozumění výrazu si mezi sebou pomáhali a vzájemně komunikovali a 
pomáhali si a využívali slovník. 

 Vede žáky k tomu, aby ochotně pomohli spolužákovi, který nerozumí anglickému výrazu. 

 Vytváří příležitosti pro diskusi o tématech z každodenního života. 
 
Kompetence občanské 
Učitel 

 Vyžaduje rozumné a zodpovědné využívání informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na 
osobnost jedince. 

 Nabízí žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. 
 
Kompetence pracovní 
Učitel 

 Motivuje žáky k reálnému odhadu svých možností v anglickém jazyce (co dokáží a za jakých podmínek). 

 Vede žáky k využívání informačních technologií pro získání informací k jejich dalšímu profesnímu 
uplatnění. 
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Volitelný vyučovací předmět: Etwinning 
 
Ročník: 6.- 9. 

 
 
Očekávané výstupy ze ŠVP 
 
 

Učivo Přesahy a vazby 
(mezipředmětové 
vztahy, průřezová 
témata) 

 
Žák dle svých schopností 
- přečte text 
- vyžádá si jednoduchou informaci 
- sestaví krátké otázky 
- zodpoví jednoduchou otázku 
- seznámí se s životem lidí v zemi, s kterou bude uskutečněn společný 

projekt v rámci eTwinningu 
- vyhledá informace za použití ICT 
- sestaví jednoduchý dokument v programu Word, PowerPoint nebo v 

jiných dostupných programech 
- přečte foneticky správně text a přeloží jej 
- vyhledá slovní zásobu ve slovníku, v elektronickém slovníku 
- spolupracuje na tvorbě projektu, prezentuje jej na webových stránkách 

nebo na interaktivní tabuli 
 

 
 
Slovní zásoba k daným tématům 
Popis osoby 
Popis města 
Roční období 
Vánoce, Velikonoce, Sv. Valentýn 
Výlet 
Sport – druhy sportu 
Reálie – anglicky mluvící země ( příroda, počasí) 
 
Témata: 
Rodina, Můj přítel, Moje město, Počasí, Svátky, Cestování, Sport, 
Reálie 
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Digitální technologie 
Vzdělávací oblast: 

 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu: 

Volitelný předmět digitální technologie má za úkol seznámit žáky s využitím moderní digitální techniky v běžném 
osobním životě každého z nás. Žáci praktickým způsobem poznají složení elektronických přístrojů, které 
využíváme v běžném životě ( LCD a plazmové monitory, hudební sestavy, DVD přehrávače a rekordéry, digitální 
kamery, přístroje pro určování polohy atd.).  Osvojí si funkce těchto zařízení a naučí se je ovládat. 
Záznamy z digitálních kamer, fotoaparátů a zvukových zařízení potom budou zpracovávat prostřednictvím 
příslušných programů na PC. 
 
 Obsahové, časové a organizační vymezení: 

 Volitelný vyučovací předmět DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE spadá do vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie a Člověk a svět práce. Předmět umožňuje žákům navýšit úroveň informační gramotnosti - získat více 
dovedností v ovládání moderních informačních technologiích, orientovat se v tomto světě, tvořivě využívat funkční 
digitálních technologií a používat je v praktickém životě. Vzhledem k narůstajícímu počtu digitálních technologií ve 
světě a jejich stupňujícímu se počtu různých možností, funkcí a specializaci je předmět DIGITÁLNÍ 
TECHNOLOGIE zařazen do seznamu volitelných vyučovacích předmětů na 2. stupni. 
 
 Volitelný vyučovací předmět DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE se vyučuje jako výběrový předmět napříč ročníky pro 
žáky druhého stupně s týdenní časovou dotací 1 hodina. 
 
Vzdělávání ve volitelném vyučovacím předmětu DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE je zaměřeno na: 

 pochopení a správné užívání pojmů z oblasti digitálních technologií, konkrétně digitálního fotoaparátu, 
digitální videokamery, zvukových zařízení a zařízení pro získávání geog. polohy 

 praktické zvládnutí práce s digitálním fotoaparátem a videokamerou, úpravu fotografií, videí, tvorby 
koláží, reportáží, fotodokumentů a zvukových záznamů 

 praktické zvládnutí práce s GPS (GLONASS, GALILEO) zařízeními 

 použití všech těchto nástrojů pro zpracování a přenos informací  

 uvědomění si historického vývoje digitálních technologií, jejich vývoje a vylepšování 

 rozvoji komunikačního ducha týmu v rámci projektu digitálních technologií  

  
S předmětem DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE úzce souvisí povinný vyučovací předmět INFORMATIKA (5. - 9. 
ročník), kde žáci získávají základní znalosti o funkci a využití digitálních technologií, které se dají jakkoli využít u 
práce s osobním počítačem a FYZIKA (6. -9. ročník), kde žáci získávají informace o základních fyzikálních jevech 
a procesech, nezbytných pro pořizování záznamů (optika, akustika, mechanika) a seznámí se se základními 
fyzikálními jednotkami používanými v tomto předmětu. 
 
 Strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáka: 

 domácí příprava 

 výklad 

 vyhledávání 

 zpracování 

 samostatná / skupinová práce 

 sebehodnocení, sebekritika 

 prezentace projektu 
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Volitelný vyučovací předmět : Digitální technologie 
 
Ročník: 6.- 9. 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

Poznámky 

Žák: 
- seznámí se s analogovým záznamem zvuku ( historie, 

druhy analog. zařízení a zvukových nosičů ) 
- seznámí se s digitálním záznamem zvuku ( historie, 

druhy digit. zařízení a nosičů zvuku ) 
 
 
 
 
 

- seznámí se s analogovým záznamem obrazu ( historie, 
druhy analog. zařízení a nosičů obrazu) 

- seznámí se s digitálním záznamem obrazu ( historie, 
druhy digit. zařízení a nosičů obrazu ) 

 
 
 
 
 
 
 

- procvičí si obsluhu digitální kamery, digitálního 
fotoaparátu, práci s diktafonem a mikrofonem a práci 
s digitálními zvukovými programy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vhodně zpracuje pořízený záznam pomocí programů pro 
zpracování fotografií, videa a zvuku 

 
 
 

 
- význam termínu analogově zaznamenaný zvuk  
- výhody a nevýhody analogového záznamu  
- historie analogového záznamu zvuku  
- význam termínu digitálně zaznamenaný zvuk 
- výhody a nevýhody digitálního záznamu 
- historie digitálního záznamu zvuku 
- druhy záznamových zařízení ( přehrávače a 
rekordéry ) 
- druhy zvukových nosičů 
 
- význam termínu analogově zaznamenaný obraz 
- výhody a nevýhody analogového záznamu 
- historie analogového záznamu obrazu 
- význam termínu digitálně zaznamenaný obraz 
- výhody a nevýhody digitálního záznamu 
- porovnání s analogovým záznamem obrazu 
- historie digitálního záznamu obrazu 
- druhy záznamových zařízení (přehrávače a 
rekordéry) 
- druhy obrazových nosičů 
 
- digitální fotoaparát a kamera jako moderní formy 
pořizování fotografií a videa 
- mikrofon a jeho využití v záznamových zařízeních, 
záznam digitálního zvuku 
- tvorba hudby a zvuku pomocí PC 
- srovnání klasických a digitálních přístrojů 
- součásti digitálních přístrojů 
- princip snímání a zaznamenání obrazu a zvuku na 
paměťové karty 
- provozní parametry přístrojů 
- výrobci 
 
- základní parametry digitální fotografie 
- základní parametry digitálního videa 
- základní parametry digitálního zvukového záznamu 
- hodnoty u správně a chybně pořízené fotografie 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

Poznámky 

 
 
 
 
 

- určuje svou polohu s pomocí zařízení přijímajících signál 
GPS, GLONASS a/nebo GALILEO a vysvětlí princip, 
jakým přístroj údaje získává 

 

- úprava snímků v programu pro úpravu fotografií 
- úprava videa, zvuku a fotografii (obrázku) pomocí 
počítače 
 
- terminologie GPS, GLONASS, GALILEO 
- určování polohy 
- souřadnicové systémy 
- využití v praxi 
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Etická výchova  

Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu:  

Obsahové vymezení:  

Etická výchova buduje vizi morálně vyzrálého člověka, který se vyznačuje empatií, kreativitou, zdravým 
sebevědomím, pozitivním hodnocením druhých a prosociálními formami chování. Vede žáka k navázání a 
udržování uspokojivých vztahů, k vytvoření si pravdivé představy o sobě samém, k tvořivému řešení 
každodenních problémů, k formulaci svých názorů a postojů na základě vlastního úsudku s využitím poznatků z 
diskuze s druhými, ke kritickému vnímání vlivu vzorů při vytváření vlastního světonázoru.  

Časové a organizační vymezení:  

předmět je vyučován jako povinně volitelný pro žáky 2. stupně 1 hodinu týdně  

Formy výuky: předmět je vyučován novými moderními metodami projektového a skupinového vyučování, 
především s pomocí vlastního prožívání a zážitků.  

Výchovné a vzdělávací strategie:  

Vyučovací předmět Etická výchova rozvíjí v rámci svých možností všechny základní klíčové kompetence.  

Kompetence k učení  

Učitel  

 motivuje žáky k učení poukazem na praktičnost a potřebnost informací z této oblasti  
Kompetence k řešení problémů  

Učitel  
 učitel připravuje aktivity žákům tak, aby žák vnímal nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, 

rozpoznal a pochopil problém, přemýšlel o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlel a naplánoval 
způsob řešení problémů a využíval k tomu vlastního úsudku a zkušeností  

 umožňuje žákům kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí, aby byl žák schopen je obhájit, uvědomovat si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů uměl zhodnotit  

Kompetence komunikativní  

Učitel  

 umožňuje žákům pracovat ve skupinách  

 vede žáky k aktivní účasti v diskuzi, k formulaci svých postojů a názorů  

 vede žáky k naslouchání promluvám druhých lidí, aby jim porozuměli, vhodně na ně reagovali, účinně se 
zapojovali do diskuse, obhajovali svůj názor a vhodně argumentovali  

Kompetence sociální a personální  

Učitel  

 vede žáky k utváření vhodných mezilidských vztahů, oceňování zkušeností druhých lidí  

 vede žáky k respektování různých hledisek a čerpání poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  

 dodává žákům sebedůvěru, vytváří v žácích pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
sebedůvěru a samostatný rozvoj, učí žáky ovládat a řídit svoje jednání a chování tak, aby žák dosáhl 
pocitu sebeuspokojení a sebeúcty  

Kompetence občanské  

Učitel  

 vede žáky k respektování přesvědčení druhých lidí, aby si vážili jejich vnitřních hodnot, aby byli schopni 
se vcítit do situací ostatních lidí  

Kompetence pracovní  

Učitel  

 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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Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

   
Žák dle svých schopností: 
 
 

- Reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace 
- Přiměřeně komunikuje city 
- Zvládá odstraňovat komunikační překážky a bariéry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uvědomuje si své schopnosti a silné stránky, utváří si 
své pozitivní sebehodnocení. 

- Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si zdravé 
sebevědomí. 

 
 
 

- Zvládá položit vhodnou otázku 
- Pozitivně hodnotí situace a události 
- Dokáže pozitivně přeformulovat situace a události 
- Reflektuje dobro, které mu projevilo okolí a dokáže být 

za něj vděčný 
 
 
 
 

- Dokáže pozitivně přeformulovat problém 
- Tvořivě řeší problémy 
- Zpracovává své zkušenosti a vyvozuje z nich závěry 

využitelné pro další jednání 
 
 
 

  
Mezilidské vztahy a komunikace  

- Komunikace při vytváření výchovného kolektivu 
(představení  se, vytvoření základních 
komunikačních pravidel kolektivu, zdvořilost, 
otevřená komunikace)  

-  Seznámení se s možnostmi neverbální  
              komunikace, postoje těla, mimika, zrakový    
              kontakt, gesta, podání ruky). 

-  Komunikační chyby, dialog.  
- Aktivní naslouchání – cíle, výhody, zásady, 

způsob a nácvik aktivního naslouchání. 
- Nácviky vyjádření citů 

 

Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe. 

- Sebepojetí – sebepoznání, sebehodnocení, 
sebepřijetí, sebeprezentace, sebeovládání.  

 
Pozitivní hodnocení druhých.  

- Vnímavost k pozitivitě situace a události 
- Přeformulovat význam situace a události 
- Význam dovednosti pozitivně přeformulovat 

význam situace a události 
- Verbální vyjádření pozitiv druhých 
- Reflexe nad dobrem, které od druhých přijímáme 

 

Řešení problémů a úkolů. Přijetí vlastního a společného 
rozhodnutí 
 

- Pozitivní formulace problému 
- Analýza problému 
- Schopnost dívat se na věc očima druhého 
- Způsoby řešení problému 
- Kritické posuzován svých výsledků a vyvozování 

z nich závěrů pro využití v budoucnosti 
Přiměřené sebevědomí 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

- Vytváří si zdravé sebevědomí 
- Rozvíjí své sebepřijetí 
- Rozvíjí své sebepoznání 
- Rozvíjí práci se svými chybami 

 
 
 
 

 
- Vnímá důležitost asertivity pro svůj život 
- Reaguje asertivně na nevhodné nabídky k aktivitě (např. 

krádež, agrese. apod.) 
- Zvládá techniku odmítání 
- Neagresivním způsobem obhajuje svá práva 
- Konstruktivním způsobem vyjadřuje kritiku 
- Dokáže správně argumentovat 

 
 
 

- Všímá si vzorů ve svém nejbližším okolí 
- Vnímá působení vzorů ve svém životě 
- Rozlišuje vzory od pochybných idolů 

 
 

 
- Vnímá a reflektuje význam iniciativy pro společnost 
- Reflektuje své neúspěchy a vyvozuje z nich poučení pro 

další jednání 
 
 
 
 

- Dokáže se chovat prosociálně k jakémukoliv člověku 
- Rozvíjí svojí občanskou zodpovědnost 

- Rozvoj sebevědomí 
- Podpora sebeoceňování 
- Sebepřijetí 
- Radost a optimismus v životě 
- Sebepoznání – silné a slabé stránky 
- Práce s chybami 

 
Asertivita. Zvládnutí agresivity a soutěživosti. 
Sebeovládání. Řešení konfliktů. 
 

- Základy a význam asertivity 
- Vysvětlení a nácvik asertivních technik 
- Zdravé sebeprosazení se 
- Přijatelný kompromis 
- Způsoby správné argumentace 

 
Reálné a zobrazené vzory. 
 

- Základní informace o vlivu vzorů na život jedince 
- Funkce vzorů 
- Změny ve vzorech během lidského vývoje 

 
Iniciativa a tvořivost 
 

- Iniciativa ve vztahu k jiným 
- Výhody a rizika iniciativnosti 
- Zásady iniciativnosti 
- Zpracování neúspěchu 

 
Komplexní prosociálnost 
 

- Základy komplexní prosociálnosti 
- Význam komplexní prosociálnosti 
- Principy a formy   - // - 
- Pomoc anonymnímu člověku 

- Občanská zodpovědnost 
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Svět práce 

Charakteristika  volitelného vyučovacího předmětu: 
 
Obsahové vymezení: 

 
Žákovský minipodnik pracuje jako skutečná výrobní firma. Její pracovníci – žáci – uskutečňují všechny základní 
činnosti firmy (nákup, prodej, tvorba propagačních materiálů, fakturace, účtování a vlastní výrobní činnost).  
Cílem výuky je získat schopnosti a dovednosti, jako je samostatnost a pocit zodpovědnosti za vlastní práci, 
schopnost orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat. Prostřednictvím komunikace dochází k rozvoji 
jazykové znalosti a to i v oblasti cizího jazyka. Žáci se naučí aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických 
úloh v jednotlivých odděleních minipodniku, spolupracovat v týmu a prezentovat svoje výsledky. 
 
Časové a organizační vymezení: 

 
předmět je vyučován jako povinně volitelný pro žáky 2. stupně 1 hodinu týdně 
 
 
Formy výuky: předmět je vyučován novými moderními metodami projektového a skupinového vyučování 
s využitím výpočetní, audiovizuální a didaktické techniky. Učí se jak interaktivní formou výuky, tak na základě 
modelových situací ve fiktivní firmě.  
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
Vyučovací předmět Svět práce rozvíjí v rámci svých možností všechny základní klíčové kompetence. 

 
Kompetence k učení  
Učitel 

 motivuje žáky k učení poukazem na praktičnost a potřebnost informací z této oblasti 

 nabízí žákům nové zdroje informací 
 
Kompetence k řešení problémů  
Učitel  

 dává žákům konkrétní příklady k řešení 

 podněcuje je k analýze vlastní situace současné i budoucí (profesní směřování, finanční rozvrhování 
apod. 

 směřuje k tomu, aby žáci byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy 
 
Kompetence komunikativní  
Učitel  

 umožňuje žákům pracovat ve skupinách 

 vede žáky k aktivní účasti v diskuzi, k formulaci svých postojů a názorů 
 
Kompetence sociální a personální  
Učitel 

 vede žáky k utváření vhodných mezilidských vztahů 

 podle potřeby pomáhá žákům 

 každému žákovi umožňuje zažít úspěch 

 dodává žákům sebedůvěru 
 
Kompetence občanské 
Učitel  

 vyžaduje dodržování pravidel slušného chování 

 dodává žákům sebedůvěru 
            
 
Kompetence pracovní 
Učitel   

 vede žáky ke správným způsobům užití nářadí 

 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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Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

   
Žák dle svých schopností: 
 

   vysvětlí základní pojmy z oblasti podnikání 

 rozliší právní formy podnikání a dovede charakterizovat 
jejich základní znaky 

 vyhledá v živnostenském zákoně potřebné informace  

 vyjmenuje základní povinnosti podnikatele 
 

 vytvoří logo a propagační materiál pro svůj minipodnik 

 navrhne vhodný reklamní prostředek  
 
 

 orientuje se v náležitostech a přílohách žádosti o 
živnostenské oprávnění 

 dokáže porovnat výhody, nevýhody a rizika podnikání a 
zaměstnání 

 
 

 popíše typickou organizační strukturu podniku 

 rozvrhne organizační strukturu vhodnou pro svůj 
minipodnik 
 
 

 pořídí potřebný majetek do podniku a zavede ho do 
evidence 

 
 

 rozlišuje základní druhy oběžného a dlouhodobého 
majetku 

 

 vytvoří katalog zboží a služeb pro svůj minipodnik 
 

 
 

- pochopí funkci účetnictví 
- zvládne minimální základy jednoduchého účetnictví 

 
 

  
Založení živnosti  

- Charakteristika podnikatele  
- Povinnosti podnikatele 
- Zvolení vhodného oboru podnikání 
- Práce se živnostenským zákonem a s formuláři 

 

Marketingové operace 

- Tvorba loga   
- Tvorba vizitek 
- Tvorba nabídkového katalogu 

 
Právní forma podnikání 

- Založení živnosti  
 
 
 
Organizační struktura firmy 

- Vymezení činností útvarů 
 
Majetek podniku a zásobování 

- Charakteristika majetku podniku 
- Soupis majetku živnostníka, evidence majetku na 

skladní karty a inventární karty 
- Nákup oběžného a dlouhodobého majetku 

 
Propagační činnost  
 

- Tvorba ceníku 
- Katalog 

 
Účetnictví 

 
- Jednoduché účetnictví 

 
Praktické pracovní činnosti 
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Výstup Učivo 
Průřezová témata 
Mezipředm. vztahy 

 
Poznámky 

 
 

-  je seznámen s řádem učebny 
- dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny při práci i 

zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a 
nářadím 

- zná zásady poskytnutí 1. pomoci 
- provádí jednoduché práce s technickými materiály a 

dodržuje technologickou kázeň 
- dokáže vyrobit jednotlivé části výrobku, z jednotlivých 

částí je schopen sestavit hotový výrobek 
- organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

- organizace a bezpečnost práce 
- vlastnosti materiálu, užití v praxi 
- pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 
- jednoduché pracovní operace a postupy 
- organizace práce, důležité technologické postupy 
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14.Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 
Pravidla pro hodnocení žáků: 

 
Učitel musí jednoznačně a srozumitelně formulovat kritéria pro hodnocení výkonů a chování žáků a ověřit si, zda 
žáci tato kritéria hodnocení znají a rozumějí jim. 
 

14.1. Hodnocení žáků 

 
 
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 
 
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se 
zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.  
  
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si uvědomovat, že 
při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke 
srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). 
 
 

Hodnocení a klasifikace 
 
 

A. v předmětech s převahou naukového zaměření  

 
Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 
 
Při klasifikaci v těchto předmětech  se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, 
faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností a schopnost vykonávat 
požadované intelektuální a motorické činnosti. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí. Kvalita 
myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah 
k nim. Přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činností 
a osvojení účinných metod samostatného studia. 
 
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 
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.  
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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. v předmětech s převahou praktického zaměření  

 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole; pracovní činnosti, praktické činnosti, vedení domácnosti. 
 
Při klasifikaci se hodnotí vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Osvojení praktických 
dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických vědomostí v praktických 
činnostech a aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech. Kvalita výsledků činností, 
organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a dodržování předpisů  o bezpečnosti        
a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí. Hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, 
překonávání překážek v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek nástrojů, nářadí a měřidel. 
  
Stupeň 1 (výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, 
samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; 
dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje 
vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje        
a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně 
tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy             
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, 
materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla 
obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci 
učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb       
a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní 
práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při  práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen 
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel 
musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické 
poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, 
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci 
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze         
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 
Překážky v práci překonává jen s pomocí  učitele. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani 
s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, 
dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. 
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 
pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při 
práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze       
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 
nedostatků. 
 
         C.    ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 
Převahu výchovného zaměření mají; výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova a sportovní hry. 
 
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 
klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 
 
Při klasifikaci se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, 
činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice 
ostatní společnosti. V tělesné výchově se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné 
zdatnosti,  výkonnosti a péči o vlastní zdraví. 
  
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) 
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. 
 
 

14.2. Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami 

 
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích 
předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 
 
Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit formativní charakter hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní 
učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Vhodným způsobem pak také třídní učitel sdělí ostatním 
žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí 
jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, 
hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 
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A. v předmětech 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 
- 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 vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

 
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 
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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 
 
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  
 
 
 

14.3. Výchovná opatření 

 
Pochvaly 

 
a) Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich 

udělení a zaznamená je do žákovské knížky.  
b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků školy 

po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy 
nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.  

c) 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 a za dlouhodobou svědomitou        
a úspěšnou práci.  

d) Udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a do žákovské knížky žáka,     
a to bezprostředně po jejím udělení.  

e) Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí,        
v němž byla udělena. 

 
 

Opatření k posílení kázně 
 
 
Při soustavném porušování Š.Ř. bude sestavena výchovná komise ve složení TU , vých. poradce, vedení školy, 
rodič , případně žák. 
  
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:  
 
- napomenutí třídního učitele 
- důtku třídního učitele 
- důtku ředitele školy  
Opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování. 

a) Napomenutí třídního učitele 

Napomenutí uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku. O udělení napomenutí informuje 
ředitele školy. Rodičům je napomenutí oznámeno prostřednictvím zápisu v žákovské knížce.  
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b) Důtka třídního učitele 

Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po předchozím projednání s ředitelem školy a s vyučujícími, 
kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku. O udělení důtky jsou rodiče informováni 
dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče potvrdí převzetí 
oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího kázeňského opatření, 
které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky osobně projednat       
s rodiči.  
 

c) Důtka ředitele školy 

Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve 
projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O udělení důtky jsou rodiče 
informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče potvrdí 
převzetí oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího kázeňského 
opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky osobně 
projednat s rodiči.  
 

O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence školy, a to nejpozději do 7 
dnů po jejich udělení. 
 
 
 Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření 

 
Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména: 
 

a) K závažnosti přestupku.  
b) K četnosti a opakování přestupku.  
c) K hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky.  
d) K tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na posílení 

kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování.  
e) K charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka.  
f) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.  
g) Třídní učitelé jsou povinni včas prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce o problémech 

jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky s chování.  
h) Učitelé jsou povinni včas informovat třídní učitele o problémech žáka, které by mohly vést k udělení 

opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování. 
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14.4. Celkové hodnocení 

 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
- prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu 
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 
hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení        
a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 
 
- prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
 
- neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen 
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
 
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 žáka, 
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. 
 
Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho 
nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není 
přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří 
vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné 
je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná pouze při diagnostikované vývojové 
poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 
 
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 
 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně 
nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky informuje vyučující žáky týden  předem. Ostatní 
vyučující o tom informuje formou zápisu do přílohy třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 
uvedeného charakteru. Ústní zkoušení nesmí zabírat převážnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor 
efektivnosti vyučovací hodiny. 
 
 
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 
uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka 
odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými 
zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 
požádání ve škole také zákonným zástupcům. 
 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu 
(lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které 
škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 
 
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce 
a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 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 předmětů 
v době konzultačních hodin a třídních schůzek třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka 
požádají. 
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V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně                   
a prokazatelným způsobem. (Písemnou formou a podepsanou rodiči – založit do KL) 
 
Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah 
ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou 
součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 
 
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po 
nepřítomnosti delší než jeden týden, nenutí žáky dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není 
jediný zdroj informací, účelem zkoušení pro ně není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co 
umí, klasifikují jen probrané učivo a nezadávají novou látku k samostatnému nastudování celé třídě. Před 
prověřováním znalostí dají žákům dostatečný časový prostor k naučení, procvičení a zažití učiva a prověřování 
znalostí provádí až po dostatečném procvičení učiva. 
 
 

Hodnocení práce v zájmových útvarech 
 
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni: 
 
- pracoval(a) úspěšně 
- pracoval(a) 

 
 

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 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. 
 
 

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. Žák je veden k tomu, aby dokázal objektivně popsat co se mu daří, co mu 
ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce         
i sami opravovat.  
 
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 
 
 
 
 
 

Výstupní hodnocení 
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření 
o možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka           
v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 
 
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní 
docházku. Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí také v pátém a sedmém ročníku, 
jestliže se hlásí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je 
jako součást přijímacího řízení stanovena Rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, je žákovi 
vydáno výstupní hodnocení do 30. října. 
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Slovní hodnocení 
 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 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 předmětů 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. 
 
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady 
a po projednání v pedagogické radě. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo 
klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na 
žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Stejný postup je zachován i pro účely přijímacího řízení ke 
střednímu vzdělávání. 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 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 vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, 
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
 
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak 

 
Prospěch 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 –  nedostatečný neovládá 

 
Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 
Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný  celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

 
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a 
uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 
úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 
překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

 
Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
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4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 
Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a 
ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však 
přístupný výchovnému působení a snaží se své 
chyby napravit. 

2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a 
s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závažných 
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 
 

Komisionální přezkoušení 
 
 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může 
do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů 
od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. 
 
Komisi pro komisionální přezkoušení  jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím daného předmětu je 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 
předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující 
daného předmětu, 
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise 
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 předmětu. 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. 
 
 

Opravná zkouška 
 
 
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečně 
nejvýše ve dvou předmětech. 
 
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, 
jmenuje komisi krajský úřad. 
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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 předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 
 
 
 

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. 
 
- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s ostatními 
žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího 
daného předmětu. 
 
 

Postup do dalšího ročníku 
 
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 
stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým 
vzdělávacím programem a předmětů, 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. 
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15. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 

 

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, 1.9.2016 

Škola: Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Lenka filandrová 

 

Platnost dokumentu: od 1.9.2017 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne 29.8.2017 a zapsán pod č.j. 

137/2017 

 

V Oloví dne 29.8.2017 
 

…………………………………………………….. 

Mgr. Bc. Ivana Pečenková, ředitelka školy  

 

 

      razítko školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Oloví ve znění platných 

dodatků od 1. 9. 2017 takto: 

- v souvislosti s postupným zaváděním nového upraveného ŠVP dochází ke změně 

organizace výuky volitelných předmětů na druhém stupni. Žáci již netvoří skupiny složené 

z různých ročníků, ale volitelný předmět je vyučován v každé třídě zvlášť, a to třídním 

učitelem. Vzhledem k plánovanému zrušení volitelného předmětu a jeho nahrazení povinným 

předmětem Etická výchova, bude žákům v přechodném období nabízen pouze volitelný 

předmět Etická výchova. Tato úprava ve výuce volitelných předmětů se týká následujících 

ročníků: 

školní rok 2017/2018 – 7.,8.,9.ročník 

školní rok 2018/2019 – 8.,9.ročník 

školní rok 2019/2020 – 9.ročník 

Od školního roku 2020/2021 škola již nebude volitelné předměty do učebního plánu 

jednotlivých ročníků zařazovat. 


