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Pozn. 1 
Změny v učebních osnovách podle RVP platného od 1. 9. 9013 byly zapracovány do našeho 
ŠVP v těchto předmětech: 
Prvouka 1. – 5., Anglický jazyk 3. – 9., Německý jazyk 7. – 9., Matematika 2., 5., Dějepis 9., 
Občanská výchova 6. – 9., Zeměpis 9., Výchova ke zdraví 6. – 8. 
 
Pozn. 2 
Změny platné od 1. 9. 2016 podle novely školského zákona 82/2015 a vyhlášky č. 27/2016 
byly zapracovány zejména v kapitole 3 - Charakteristika školního vzdělávacího programu 
(Péče o žáky nadané a mimořádně nadané a Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami). 
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Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy 

Základní škola gen. Heliodora Píky a Mateřská škola Štítina, okres Opava, příspěvková 

organizace, zajišťuje předškolní, základní a zájmové vzdělání. Hlavním účelem činnosti 

organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích 

programů. 

Základní školu navštěvuje přibližně 290 žáků (kapacita školy je 350 žáků), kteří jsou 

rozděleni do 12 tříd – do osmi tříd nižšího stupně a čtyř tříd vyššího stupně. Součástí školy je 

školní družina s kapacitou 60 žáků (a je plně využita). Školní stravování zajišťuje výdejna 

stravy, do které je strava dovážena z vývařovny při MŠ Háj ve Slezsku. 

Mateřská škola je součástí objektu základní školy, je oddělena samostatným vchodem a se ZŠ 

je průchozí. Má tři oddělení, pro menší a větší děti. Do předškolního vzdělávání je zařazeno 

nejvýše 60 dětí. 

Budova základní školy se nachází uprostřed menší vesnice, která má kolem 1200 obyvatel. 

Do školy dochází také děti z okolních vesnic – zejména z Nových Sedlic, Mokrých Lazců 

(což jsou spádové obce), Lhoty u Opavy a Kravař. Žáci tvoří převážně homogenní kolektivy 

bez výrazných sociálních rozdílů, nově příchozí jsou velmi dobře přijímáni a integrují se 

bezproblémově mezi nové spolužáky. Autobusová zastávka je pro dojíždějící žáky přímo před 

školou, mohou využít rovněž vlakového spojení. Nádražní budova je vzdálená od školy asi 

700 metrů. 

Školní budova skládající se z mateřské a základní školy byla zkolaudována v roce 1949. 

Velkou zásluhu na výstavbě nové školy měl štítinský rodák armádní generál Heliodor Píka, 

který uspořádal sbírku, a získané peníze byly věnovány na stavbu. 

S menšími opravami byla budova udržována do 90. let minulého století, kdy začala částečná 

rekonstrukce staré části a stavba úplně nové části nad prostory školy a školky. Všechny části 

školy se pak začaly v plném rozsahu využívat od roku 1995.  

V roce 2000 byla ukončena tzv. III. etapa přestavby školy a veřejnosti i škole byly slavnostně 

předány do užívání nová sportovní hala a společenský sál. 
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Podmínky školy 

V budově základní a mateřské školy je celkem 22 učeben, 2 učebny školní družiny, 7 

kabinetů, tělocvična, 2 sály a výdejna stravy. Z celkového počtu učeben je 5 speciálních – 

učebna chemie a fyziky, počítačová učebna s 13 žákovskými stanicemi, hudební učebna, 

školní dílna a kuchyňka. 

Jednou z našich priorit je využití informačních a komunikačních technologií, proto se neustále 

snažíme školu těmito prostředky vybavovat. K informovanosti veřejnosti slouží aktualizované 

webové stránky, rodiče jsou o prospěchu informováni i prostřednictvím elektronické žákovské 

knížky. 

Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé a žáci přístup k internetu. 

Každý pedagogický pracovník a žák má svůj osobní účet s přístupovým heslem do školní 

počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat. V ZŠ je 8 pevně nainstalovaných 

dataprojektorů (z toho tři interaktivní) a 1 přenosný dataprojektor s plátnem. Základní škola 

disponuje 1 interaktivní tabulí a 1 interaktivní tabulí ENO Triptych (funguje interaktivně a 

současně jako klasická fixová magnetická tabule) umístěnou v kmenové třídě. Ve třech 

kmenových učebnách můžeme přes Apple TV bezdrátově přehrávat digitální učební materiály 

a využívat tablety pro výuku. Multimediální učebna je vybavena kompletní audiovizuální 

technikou. V sále školy je instalováno elektrické plátno s dataprojektorem, které nám 

umožňuje prezentaci projektů nejen v rámci školy, ale také pro veřejnost. Toto zařízení je 

využíváno i zájmovými útvary obce Štítina. Mateřská škola je vybavena jedním notebookem, 

projektorem a plátnem pro vzdělávací proces dětí. Základní i mateřská škola jsou dále 

vybaveny audiovizuální technikou (analogová kamera, digitální kamery, stativ, digitální 

fotoaparáty, CD přehrávače, DVD přehrávače, digitální záznamník, videa, televize, televizní 

karta, hardware a software). Celá škola je zasíťována, každá třída a sál školy jsou vybaveny 

samostatným zařízením pro šíření internetového signálu. Za touto modernizací však zůstává 

pozadu vybavení odborných učeben chemie, fyziky a dílen.  

Škola příležitostně využívá i velký a menší sál, tyto prostory slouží také veřejnosti a jsou 

často pronajímány občanům. 

Škola je standardně vybavena pomůckami, učebnicemi a učebními texty. Tělocvična školy je 

pak vybavena potřebným sportovním vybavením, zabudovaným a přenosným tělovýchovným 

nářadím.  

Do kmenových tříd postupně kupujeme nový nábytek, židle a lavice splňující hygienické 
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požadavky na výškově stavitelný nábytek a dochází k průběžnému obnovování podlahových 

krytin, umyvadlových koutů a osvětlení. Všechna sociální zařízení školy splňují hygienické 

požadavky.  

Mateřská škola je tvořena třemi třídami, jídelnou a rekonstruovaným hygienickým zařízením. 

Je vybavena vším potřebným. Zahrada mateřské školy je vybavena dvěma pískovišti, 

zahradním domkem a zařízením (skluzavka, schody, pochozí plošina, houpačky).  

Venkovní prostranství je mj. zvelebeno pěti ekosystémy, tvořícími naučnou stezku a jsou 

v rámci výuky udržovány a využívány jako učební pomůcka. Při výuce pracovních činností je 

možno využít malý pozemek k pěstování plodin, zejména zeleniny. U tělocvičny se nachází 

antukové hřiště, antuková atletická dráha a pískové doskočiště. Tyto prostory se však jeví jako 

nevyhovující a v grantové činnosti se snažíme o jejich rekonstrukci. Pro potřeby žáků je 

k dispozici uzamykatelná kolárna. 

V době rekonstrukce byly splněny podmínky bezbariérového přístupu vybudováním 

nájezdních plošin v přízemí a výtahu do 1. patra.  
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Charakteristika pedagogického sboru 

Na základní škole působí kolem 25 pedagogických pracovníků, z toho 4 v mateřské škole a 2 

ve školní družině, 1 asistent pedagoga a 1 jako externí pedagogický pracovník – učitel 

náboženství. 

Téměř všichni zaměstnanci splňují předpoklady pro výkon činnosti pedagogického 

pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. Ti, kteří nesplňují předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), vykonávají 

přímou pedagogickou činnost na základě § 32 odst. 1 tohoto zákona, to znamená, že si 

doplňují potřebné vzdělání. 

Protože se snažíme pracovat týmově, nevyužíváme možnosti pracovat v kabinetech, ale 

setkáváme se ve společné pracovně, kde si i mimo pracovní a pedagogické porady předáváme 

cenné zkušenosti v průběhu celého školního roku, prohlubujeme mezilidské vztahy a 

udržujeme přátelskou atmosféru celého pracovního kolektivu.   
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Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce se 
zákonnými zástupci a jinými subjekty 

Dlouhodobé projekty 

Strašidelná show 

Vánoce ve škole 

Den Země 

Osobnost gen. Heliodora Píky a jeho odkaz dalším generacím 

Recyklohraní 

mezilidské vztahy (projekty Měsíc slušného chování, Rodina…) 

projekty zaměřené na jednotlivé gramotnosti (čtenářská, jazyková, matematická, finanční…) 

 

Školská rada 

funkční prostředník mezi zřizovatelem a školou 

vzájemná spolupráce a informovanost 

společné řešení problematiky školy – schůzky 4krát za rok 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

spolupráce se SRPŠ 

organizace třídních schůzek, konzultačních hodin 

organizace dnů otevřených dveří 

konzultační dny pro zákonné zástupce (problémoví, talentovaní žáci, volba povolání) 

vedení zájmových kroužků  

pomoc při organizaci školního plesu 

finanční příspěvky SRPŠ na školní akce a vybavení školy 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

spolupráce při přípravě návrhu rozpočtu 

předávání základních dokumentů a informací 
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konzultace v oblasti účetnictví a inventarizace majetku 

vystoupení žáků na akcích obce – setkání jubilantů, vítání nových občanů vesnice, zpívání  

u vánočního stromu, setkání důchodců… 

Spolupráce s ČŠI, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, referátem školství, 

městem Opavou, odborem školství 

konzultace v oblasti sestavování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu 

poskytování informací v oblasti školství 

využívání metodické a poradenské činnosti jednotlivých orgánů 

spolupráce v oblasti statistických zjišťování 

 

Spolupráce s PPP Opava 

příprava a organizace testů školní zralosti 

zajištění logopedické depistáže 

spolupráce v oblasti primární prevence drogových závislostí 

poskytování metodické pomoci 

 

Spolupráce s ostatními subjekty 

SVČ Opava – pomoc při pořádání soutěží 

ZŠ Mokré Lazce – spolupráce před přechodem dětí na druhý stupeň 

ZUŠ Háj ve Slezsku - návštěvy výstav, koncertů, vystoupení žáků pronájem učeben k výuce 

na hudební nástroj (dechové nástroje, klavír) 

53. bPzEB v Opavě – Branný závod, pietní akty, charitativní akce 

 

Spolupráce s veřejností 

pořádání sportovních a kulturních akcí (TJ Tatran Štítina a soubor Malá Bejatka) 

pomoc při organizaci „Štivadla“, Vítání jara a vynášení Mařeny, Před sušedovym zeleny 

ořech…. 

Mezinárodní spolupráce 

v současné době nespolupracujeme se zahraniční školou či jinými subjekty 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

Slovo úvodem 

Každá lidská aktivita, pokud má být smysluplná a efektivní, musí být schopna změny, vývoje, 

adaptace na nové podmínky. O tom, že naše společnost prošla v posledních letech výraznými 

změnami, nelze pochybovat. Týkaly se nejen celého společenského systému, ale zasáhly do 

života každého jednotlivého člověka. Mnohem větší nároky jsou kladeny na samostatnost, 

schopnost rozhodování a zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, na pružnost a adaptabilitu, 

schopnost jasně vyjádřit svůj názor a prosadit se v konkurenci bez porušení pravidel a 

společenských norem. 

České školství nezůstalo k těmto proměnám netečné, objevily se nové, tvůrčí přístupy, 

metody i formy v práci jednotlivých učitelů i celých škol. Nyní však, po přijetí nového 

školského zákona, má šanci proměnit se každá škola v naší zemi. A to tím, že si 

v mantinelech daných zákonem vytvoří vlastní program, podle kterého bude své žáky 

vzdělávat – tedy vlastní školní vzdělávací program.  

Řadu věcí do tohoto programu začlenit musíme, ale mnohé si můžeme zvolit sami, uplatnit 

svůj pohled, své názory na vzdělávání, využít vlastních zkušeností, přihlédnout ke konkrétním 

podmínkám ve škole a tak neustále vylepšovat systém výchovy a vzdělávání dětí.  

Ve svém ŠVP chceme co nejvíce potlačit kritizované prvky dosavadního školního vzdělávání, 

zejména přetěžování žáků množstvím informací, menší propojení učení s praktickým životem, 

jednotvárnost výuky. Zároveň chceme zachovat přednosti českého školství, ať už je to vysoká 

odborná kvalifikace vyučujících či širší rozhled a informovanost žáků (přes snížení objemu 

vědomostí). 
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Zaměření školy - priority naší práce 

Základní osnova naší práce je daná závazným dokumentem Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, některé oblasti však chceme zdůraznit, věnovat jim více prostoru.  

 

1) Otevřená škola  

Heslo „Otevřená škola“ se stalo součástí loga naší školy a dokonale vystihuje podstatu naší 

výchovy a vzdělávání. V čem naše otevřenost spočívá? 

• Usilujeme o to, aby srdce, mysl i duše dětí, které naši školu navštěvují, byly otevřeny 

všem, kteří se jim snaží něco předat. Své znalosti, dovednosti a zkušenosti dětem 

vštěpují nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ti, kteří udržují jejich školní prostředí 

v čistotě a pořádku, vydávají jim jídlo… 

• Snažíme se, aby žáci i učitelé byli otevřeni novým možnostem, které doba přináší. 

Potřeba dalšího vzdělávání v různých oblastech se pro naše pedagogy stala 

samozřejmostí, stejně jako vzájemná spolupráce na školních projektech, pořádání 

exkurzí pro žáky, lyžařských výcvikových kurzů a také krátkodobých projektů pro 

třídní kolektivy. 

• Nejen během třídnických hodin usilujeme o otevřenost mezi žákem a učitelem. 

Klademe důraz na možnost sdělit svůj názor. Ponecháváme dětem prostor pro 

vyjádření svých myšlenek a pocitů - ať už slovním projevem nebo formou dramatické 

výchovy. 

•  Jsme otevřeni kamarádství mezi žáky jednotlivých tříd. Pořádáme celoškolní výlety 

do hor. Děti tak mají větší možnost poznat se, pomoci si navzájem, navázat přátelství.  

V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové aktivity 

žáků. Pro děti je každoročně otevřeno mnoho různorodých kroužků.  

• Jsme otevřeni programům jiných organizací. Využíváme jejich nabídek. Žáci i učitelé 

se setkávají s lidmi různých oborů na besedách, přednáškách atd. Rozšiřujeme si tak 

své obzory. Naše otevřenost také spočívá v navazování kontaktů s postiženými dětmi i 

dospělými. Díky akcím s charitativní myšlenkou získáváme nová poznání, přátelství i 

dobrý pocit z toho, že společně dokážeme někomu pomoci. Také spolupráce s jinými 

školami dokládá naši otevřenost. Nejužší vztah máme se ZŠ v Mokrých Lazcích, 

odkud k nám přichází děti z nižšího na vyšší stupeň. Každoroční poměřování sil ve 

sportovních disciplínách na Olympiádě utužuje naše vztahy. 

• Velkou vstřícnost věnuje škola integraci žáků se speciálními výukovými potřebami, 
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kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku, kdy s nimi 

pracují dyslektičtí asistenti a snaží se jim co nejvíc pomáhat. 

• Zaměstnanci školy jsou otevřeni také rodičům našich žáků. Vnímáme jejich potřeby, 

názory, připomínky, ale i kritiku a nesouhlas. Těší nás jejich pomoc, pochvala a 

uznání. Rodiče jsou pak pravidelně zváni na třídnické schůzky, konzultační hodiny, 

třídní besídky, tradiční i ojedinělé akce školy. Někteří se účastní sportovních klání, 

třídních výletů, keramických a výtvarných dílen. V mnohých ohledech jsou nám také 

nápomocni. Silnou stránkou školy je také velmi dobrá spolupráce se sdružením rodičů 

a jeho podpora školních aktivit po finanční stránce. 

• Jsme otevřeni všem dětem, které si naši školu zvolí z různých pohnutek. Pokud je to 

možné, dáme šanci všem, kteří mají potřebu začít znovu v jiném školním prostředí. 

 

2) Přátelská škola 

Chceme školu, v níž se budou žáci i učitelé cítit dobře, v níž bude převládat atmosféra důvěry 

a bezpečí, zájmu o druhého. Žák musí vědět a cítit, že se svými problémy nezůstane sám, že 

má možnost vyjádřit svůj názor, svěřit se s obtížemi a že je tu někdo, kdo se mu bude snažit 

citlivě a účinně pomoci. Taková vize předpokládá kvalitní pedagogickou práci nejen třídních 

učitelů, výchovného poradce, metodika prevence sociálně patologických jevů a vedení školy, 

ale vlastně i všech ostatních pracovníků školy. Konkrétně to znamená například: 

• pravidelně zjišťovat situaci žáků, jejich názory, chování – pozorování, rozhovory, 

ankety, využívání schránky důvěry  

• důsledně vyžadovat dodržování společně přijatých pravidel, problémy co nejrychleji 

řešit, zdůvodnit pohled pedagogů 

• přihlížet k individualitě žáka, dát možnost k diskusi a obhajobě žákova chování, 

uplatňovat klidný, citlivý přístup 

• oceňovat konkrétní příklady pěkného chování žáků 

• spolupracovat s rodiči 

• být příkladem pro žáky ve vytváření přátelského klimatu, jehož základním pilířem je 

schopnost empatie – vcítění se do situace druhého člověka, vést žáky ke slušnému 

chování a vyjadřování (upřímnost neznamená hrubost a neomalenost, sebevědomé 

chování není totéž co chování povýšené a arogantní, humor je kořením života, ale 
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může i neuvěřitelně ublížit…), uplatňovat v pedagogické práci demokratické zásady – 

zejména zásadu rovného přístupu ke všem žákům bez jakéhokoli nadržování nebo 

schopnosti přiznat chybu a omluvit se. 

 

3) Zábavná i náročná škola 

Děti jsou od přírody aktivními tvory. Někdy je jejich aktivita téměř nezvladatelná a i 

zkušenému pedagogovi dá mnoho práce ji usměrnit – zejména v nižších ročnících. 

S nástupem puberty se situace mění, nadšení žáků se u řady činností vytrácí i jejich motivace 

je výrazně odlišná. Přesto si klademe náročný cíl – chceme v co největší míře udržet a 

povzbuzovat aktivitu, zájem a zaujetí našich žáků po celou dobu školní docházky. 

Naše záměry jsou: 

• zařazovat do výuky nové, zajímavé činnosti, uplatňovat neotřelé metody a formy 

vyučování 

• vzájemně si pomáhat, inspirovat se prací jiných vyučujících, využívat i znalostí a 

schopností samotných žáků a zapojovat je do vyučování v roli učitele 

• co nejčastěji zadávat žákům úkoly vyžadující samostatnou práci – individuální i 

skupinovou – a dávat dětem možnost volby při jejich řešení (např. žáci vypracují 

projekt, prezentují výsledky vlastní práce před třídou či celou školou nebo širší 

veřejností …)  

• propojovat teoretické vyučování s praktickými činnostmi, motivovat situacemi 

z reálného života, spojovat různé předměty při zpracování vybraného tématu 

(projektové vyučování, organizování akcí) 

• často využívat vycházky, exkurze do firem a institucí 

• pracovat s moderními komunikačními technologiemi – PC, internet, projektor, 

interaktivní tabule… 

• vyhodnocovat používané pedagogické metody a formy, provedené akce a projekty 

• přizpůsobovat délku vyučovací hodiny (běžně 45 minut) charakteru činnosti žáků – 

zejména na nižším stupni umožňovat zkrácení či prodloužení hodiny, při realizaci akcí 

a projektů pružně přizpůsobovat rozvrh hodin 

Přes maximální snahu o zajímavou a zábavnou výuku bychom chtěli zdůraznit, že učení a 



16 
 

výchova nebude nikdy znamenat jen zábavu, často snadnou a efektní, někdy dokonce 

samoúčelnou. Žáky budeme vést k tomu, že učení je vlastně jejich práce, a tak – jako jejich 

rodiče – i oni v této práci musejí zdolávat obtíže, překážky, nesmějí se vzdávat při prvním 

nezdaru, musejí překonat lenost, nechuť a znovu najít motivaci k další práci. 

A ještě jedna důležitá poznámka. To, že chceme hledat stále něco nového, měnit dosavadní 

přístupy a inovovat je, neznamená, že odmítáme vše tradiční, dokonce osvědčené. Naopak. 

Právě to bude tvořit základ naší práce. A chceme ho rozvíjet nejen ve vyučování samotném, 

ale i mimo ně – aktivní účastí na tradičních akcích sportovních, kulturních a společenských, 

stejně jako v minulých letech. 

 

4) Zdravá škola 

V dnešní době se naše společnost zajímá o tématiku zdraví a zdravého životního stylu stále 

víc. Objevují se totiž nové problémy, které souvisí s rozvojem naší civilizace a s nimiž jsme 

ještě nedávno příliš nepočítali – ať už jde o nárůst civilizačních chorob nebo o globální 

ohrožení životního prostředí. V této oblasti bude naše škola činit maximum, aby se dětem 

dostaly všechny důležité informace, aby si vytvořily adekvátní názory a postoje a 

v praktických činnostech si vybudovaly správné návyky, jak pečovat o své duševní a tělesné 

zdraví i o životní prostředí. 

Naše záměry jsou: 

• zvýrazňovat význam zdraví, ochrany přírody a zodpovědnost člověka za další vývoj 

ve všech předmětech – teoreticky i při praktických činnostech (rozhovory, referáty, 

přednášky, pozorování, diskuse, úvaha, pokusy, cvičení…) 

• pořádat akce a realizovat projekty s touto tématikou 

• dbát na úroveň stravování ve školní jídelně a dodržování pitného režimu žáků 

• důsledně třídit odpady, starat se o okolí školy 

• nabídnout žákům činnost ve sportovních kroužcích (podle možností také v kroužcích 

se zaměřením na zdravotnictví, přírodovědu, ekologii apod.) 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

Abychom rozvíjeli naše žáky co nejúčinněji, hledáme, promýšlíme a volíme vhodné postupy, 

metody a formy práce. Žák má získat základní znalosti, rozvíjet schopnosti a dovednosti, 

utvářet své názory a postoje – stručněji řečeno: má získat určité „kompetence“ umožňující 

další rozvoj jeho osobnosti a uplatnění ve společnosti. 

 

Kompetence k učení má žákům umožnit osvojit si dovednost efektivně se učit a také 

vytvořit si pozitivní vztah k učení tak, aby byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. 

Do výuky zařazujeme různé metody učení, vedeme žáky k tomu, aby si prakticky vyzkoušeli, 

která metoda je pro ně vhodnější v určité situaci. Využíváme názoru, zejména vizuálního 

(grafy, obrázky, nákresy), také auditivního (zejména v jazycích), někdy i hmatového či 

pohybového (například v hudební výchově). Zařazujeme práci samostatnou, ve dvojici nebo 

větší skupině a umožňujeme tím dětem, aby se učily navzájem, předávaly si nápady a 

zkušenosti s vlastním učením. 

Učíme děti pracovat s textem – hledat v něm údaje, podstatné myšlenky a přehledně je 

zaznamenávat. Nabízíme práci s různými informačními zdroji (učebnice, encyklopedie, 

noviny, internet…). Chceme, aby se žáci naučili dávat informace do souvislostí, propojovat je 

a vyvozovat z nich závěry. 

Vedeme žáky k uvědomění si důležitosti neustálého učení se – v prakticky zaměřených 

činnostech využívají dříve nabyté znalosti a dovednosti. 

Umožňujeme každému žákovi, aby prožil v souvislosti s učením úspěch – talentovaným 

zejména v soutěžích a olympiádách, ostatním v rozmanitých činnostech – i mimo výuku. 

Vedeme žáky k hodnocení vlastních výkonů v oblasti učení, ocenění úspěchů. Učíme je, aby 

uměli požádat o pomoc a vysvětlení, pracovat s chybou, hledat její příčiny a usilovat o 

nápravu. 

Využíváme kontaktů s lidmi a organizacemi v našem okolí, aby žákům ukázaly, jak uplatnily 

své vzdělání ve zvolené profesi. 

Oceňujeme větší úspěch pochvalou a odměnou. 

Spolupracujeme s rodiči, zejména na nižším stupni. Doporučujeme jim metody a způsoby 

pomoci dítěti při domácí přípravě. 
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Kompetence k řešení problémů znamená, že žák je schopen reagovat na problém – 

rozpozná ho, analyzuje, shromáždí dostatek informací, promyslí a navrhne řešení, obhájí ho a 

ověří jeho správnost. Uvědomuje si přitom zodpovědnost za své rozhodnutí a neodradí ho 

neúspěch. 

Žákům jsou ve vyučování často předkládány problémové situace a úlohy rozmanitého 

charakteru, pokud možno blízké běžnému životu. 

Motivujeme žáky ke zcela samostatnému řešení problému, zejména při skupinové práci. 

Vedeme žáky k osvojení základních kroků při řešení problémů (vymezení složek, jejich 

vztahu, logické odvození příčin, vizuální znázornění problému…). Využíváme přitom 

zejména srovnávání jevů, hledání shod a rozdílů, vyčlenění části… 

Žáci řeší problémy z oblasti, kterou si sami vyberou, zpracují je nebo je připraví pro své 

spolužáky k řešení (projekty, prezentace, výklad). 

Účastní se vědomostních soutěží a olympiád. 

Umožňujeme žákům, aby se stali partnery svých učitelů a pomáhali řešit problémy v běžném 

životě třídy – navrhují řešení, podílejí se na realizaci úkolů, nesou část zodpovědnosti. 

 

Kompetence komunikativní – učíme žáka vhodně formulovat své vlastní myšlenky, 

logicky je uspořádat. Zároveň se má také naučit naslouchat jiným lidem, vhodně na ně 

reagovat a obhajovat své názory. V komunikaci využívá podle situace různé informační a 

komunikační prostředky a technologie. 

Učíme žáky vhodně komunikovat v různých situacích – přímo reagujeme na nevhodné 

projevy, pochválíme ty správné, necháváme hodnotit i spolužáky. 

Ve výuce vyzýváme žáky k vyjádření vlastních názorů, rozvíjíme jejich schopnost vhodně 

argumentovat a formulovat své myšlenky. Nejvíce prostoru dáváme žákům v hodinách 

dramatické výchovy na 1. stupni a v hodinách slohu a rétoriky na vyšším stupni (obsahová i 

formální analýza projevů, improvizace, dramatizace, technika řeči, gestikulace….). 

Zařazujeme modelové situace (hry), při nichž si žáci cvičí adekvátní reakce v komunikaci 

s ohledem na svůj záměr. 

Neformální komunikaci cvičíme konkrétními metodami také při skupinové práci. 

Umožňujeme žákům vyjádřit se různým způsobem (verbálně, kresbou, pohybem, zvukem…). 
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Podporujeme vztahy a komunikaci mezi třídami ve škole (společné akce, výlety) i mezi naší 

školou a školou v sousední obci. Velký prostor pro komunikaci nabízí družina a rozmanité 

kroužky. 

Organizujeme řadu akcí, kdy se žáci učí vystupovat před veřejností (besídky, divadelní 

představení…). 

Žáci tvoří školní časopis, v 9. ročníku vždy připravují samostatně program k ukončení 

školního roku. 

 

Kompetence sociální a personální rozvíjí žáka zejména v oblasti vztahů k lidem, 

především jeho dovednost spolupracovat, dodržovat stanovená pravidla, pomáhat druhému, 

vcítit se do situace druhého člověka, být ohleduplný i aktivní a vážit si druhých lidí i sebe 

sama.    

Pří každodenní práci – ve vyučování i o přestávkách učíme žáky vnímavému chování 

k ostatním a k dodržování pravidel, na jejichž vytváření se podílejí i sami žáci. Vhodně 

reagujeme na konkrétní projevy, vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování, 

k nápravě, ocenění úspěchu. 

Využíváme praktických činností k budování správných sociálních vztahů, nejčastěji při 

skupinové práci – učí se požádat o pomoc, nabídnout ji, poděkovat… 

Vedeme žáky ke střídání rolí ve skupině (vedoucí-podřízený-mluvčí-kontrolor…). 

Společně s žáky hledáme pozitivní příklady mezilidských vztahů, chování jednotlivců, a to 

jak ve svém okolí, tak v literatuře či v médiích. Hodnotíme negativní jevy, hledáme příčiny. 

Snažíme se být pro své žáky příkladem. 

Oceňujeme příkladné chování žáků pochvalou a odměnou. 

Zařazujeme modelové situace simulující konflikt, ve kterých si žáci v praktickém cvičení 

uvědomí své reakce a jejich přiměřenost, vhodnost, správnost. 

Snažíme se navodit příjemnou atmosféru i esteticky kvalitním prostředím. 

 

Kompetence občanské úzce souvisí s předcházející kompetencí, rovněž zde je totiž 

nejdůležitější vztah k ostatním, zodpovědnost nejen za sebe, ale i za celek. Tentokrát jde však 

i o širší souvislosti- vztahy k okolí, k obci, ke státu, k celému světu. Patří sem odmítání násilí, 
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respektování odlišností lidí, vztah ke společenským normám, chování v krizových a život 

ohrožujících situacích, vztah k tradicím a kulturním hodnotám či pochopení vztahu člověka a 

životního prostředí. 

Budujeme pozitivní vztah k místu, kde se žáci narodili, kde žijí (procházky, exkurze, referáty, 

besedy, dodržování tradičních akcí, udržování folklóru a památky významných rodáků…). 

Rozvíjíme zájem žáků o veřejný život- pracují s médii, vyjadřují názory na celospolečensky 

významné události a problémy, a to ústně i písemně (diskuse, referát, úvaha, projekt…). 

Učíme žáky respektovat jinakost (názorovou, národnostní aj.), zařazujeme rozhovory, besedy, 

přednášky, spolupracujeme přitom se státní správou, zastupitelskými úřady, policií…. 

Využíváme také uměleckých děl, zejména knih a filmů s tématikou diskriminace, xenofobie a 

rasismu. 

V konkrétních situacích vyžadujeme od žáků zodpovědnost a dodržování pravidel. 

Vedeme žáky k péči o životní prostředí, k ekologickému chování - třídíme odpad, pečujeme  

o okolí školy, ve škole i při pobytu venku se chováme šetrně a ohleduplně k prostředí. 

Nabízíme žákům možnost zapojit se do občanských aktivit např. do hnutí Na vlastních nohou 

– Stonožka, která pomáhá nemocným dětem. 

Pořádáme akce podporující občanskou zodpovědnost (Den Země). 

 

Kompetence pracovní má maximálně podporovat připravenost žáka na budoucí povolání 

– rozvíjet manuální zručnost, organizační schopnosti, aktivitu, iniciativu a tvořivost, 

dovednost adaptovat se na změněné podmínky, budovat zodpovědný vztah k práci i k přípravě 

na ni, ochotu dodržovat stanovená pravidla. Žák má také získat důležité informace 

o možnostech dalšího studia i o typech profesních aktivit, včetně základních znalostí 

o problematice podnikání. Má být také schopen realisticky zhodnotit vlastní síly a možnosti 

při výběru střední školy. 

Tyto úkoly nejčastěji naplňujeme v předmětech pracovní činnosti nebo občanská výchova. 

Navíc pak všude tam, kde žáci sami něco organizují a prakticky vytvářejí – při skupinové 

práci a hře, při vytváření projektů a zapojení se do akcí, a to nejen ve výuce, ale i mimo ni. 

Navíc chceme žáky motivovat besedami, vycházkami a exkurzemi do škol, firem a institucí.  
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Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy pozorně sledují výkony žáků a s talentovanými 

dětmi individuálně pracují – připravují pro ně podnětné, náročnější úkoly (například 

vyhledávání zajímavých informací k učivu, hledání a formulování méně zřetelných vztahů a 

souvislostí mezi jevy, referáty…), pověřují je vedením práce ve skupině při složitějších 

činnostech, spoluprací při vysvětlování učiva spolužákům, pomocí slabším žákům. Podněcují 

je k zapojení se do práce v kroužcích (jak školních, tak i mimo školu), do soutěží a olympiád 

či k vystupování v programech pro veřejnost. 

Výjimečně nadaným dětem umožníme po poradě s odborníky, zejména dětským psychologem 

a speciálním pedagogem, a na základě jejich odborného posudku přeřazení do vyššího 

ročníku. Častěji ovšem využíváme možnosti vyučovat nadané žáky podle plánu pedagogické 

podpory nebo je (po vyšetření ve školním poradenském pracovišti) vzděláváme podle 

individuálního vzdělávacího plánu (par. 28 vyhlášky č. 27/2016). IVP sestavuje třídní učitel 

ve spolupráci s výchovnou poradkyní a s vyučujícími těch předmětů, v nichž se projevuje 

mimořádné nadání žáka, a to zpravidla na jeden školní rok. Současně projednává konkrétní 

podmínky s žákem a jeho zákonnými zástupci a zajistí jejich informovaný souhlas s realizací 

navrženého IVP. Výchovný poradce zaznamená poskytování opatření do školní matriky. Plán 

zpracováváme do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení, 

pravidelně ho vyhodnocujeme a aktualizujeme. Nejčastějšími opatřeními jsou zadávání 

obtížnějších úkolů, vyžadující originalitu, samostatnost, tvůrčí přístup, příprava na soutěže a 

olympiády, nabídka zájmových aktivit a kroužků nebo výuka nadaného žáka v určitém 

předmětu s žáky vyššího ročníku (občasně nebo pravidelně) nebo tandemová výuka, kdy 

v jedné vyučovací hodině pracují s žáky dva učitelé, z nichž jeden se věnuje nadanému 

žákovi.V případě zájmu žáka o vzdělávání na víceletém gymnáziu či na základní škole 

s rozšířenou výukou některého předmětu pomůžeme v rámci výuky připravit se na přijímací 

zkoušky. 

 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Naše škola systematicky vytváří podmínky pro to, aby se zde mohly vzdělávat i děti 

handicapované, ať už zdravotně či sociálně. Snažíme se těmto dětem pomáhat ve spolupráci 

s rodinou a specialisty tak, aby zvládly základní vzdělávání v maximální možné míře a mohly 
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se uplatnit ve společnosti. V duchu tzv. inkluzivního vzdělávání – společné vzdělávání pro 

všechny děti bez ohledu na jejich úroveň schopností, klademe samozřejmě ovšem důraz na 

respektování individuálních potřeb každého dítěte a vytváříme podmínky pro jejich 

vzdělávání. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je podle školského zákona v platném 

znění (k 1. 9. 2016) vzdělávající se jedinec, který k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Jde o nezbytné úpravy ve vzdělávání, např. v obsahu, 

organizaci, hodnocení, formách a metodách, které odpovídají zdravotnímu stavu žáka, jeho 

kulturnímu zázemí nebo jiným životním podmínkám žáka. 

Mezi žáky se speciálními potřebami v procesu vzdělání patří děti se zdravotním 

postižením(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, postižením s 

více vadami a žáci s vývojovými poruchami učení nebo chování), dále žáci zdravotně 

oslabení, dlouhodobě nemocní nebo s lehčími zdravotními poruchami, které vedou k 

poruchám učení a chování, a konečně speciální potřeby mají také žáci, kteří přicházejí do 

školy z prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením nebo kteří jsou ohrožení sociálně 

patologickými jevy. Také žáci přicházející z ciziny, včetně azylantů a účastníků řízení o 

udělení azylu, vyžadují zvláštní péči. 

 
O zařazení žáka mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými 
podpůrnými opatřeními rozhoduje vyjádření školského poradenského zařízení (např. 
pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou u nás integrováni do běžných tříd, péči o tyto 
žáky zajišťují dle možností dyslektičtí asistenti, výchovný poradce, třídní učitel a v potřebné 
míře i jednotliví pedagogové. Nově také využíváme práce asistenta pedagoga. V naší škole 
nepracuje speciální pedagog (školní psycholog), a proto je hlavním koordinátorem péče 
výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Nejčastěji se věnujeme 
žákům s vývojovými poruchami učení nebo chování, zejména s dyslexií (obtíže ve čtení), 
dysortografií (pravopisné obtíže) a dysortografií (obtíže v psaní), přihlížíme k poruchám 
aktivity a pozornosti (LMD, ADHD) a osobnostním charakteristikám dítěte – úzkostnost, 
nejistota, pomalejší pracovní tempo apod.       
 

Konkrétní činnosti: 

Vyhledáváme žáky s dosud skrytými obtížemi - nejčastěji je to úkol třídního učitele, ale 

zejména na 2. stupni se na tom podílejí i vyučující jednotlivých předmětů. Třídní učitel ve 
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spolupráci s dalšími vyučujícími, výchovným poradcem a po rozhovoru s žákem a jeho 

zákonným zástupcem vytvoří pro konkrétního žáka plán pedagogické podpory (1. stupeň 

podpůrného opatření). Má písemnou podobu a jeho cílem je stanovení takových metod 

práce s žákem, aby došlo k odstranění obtíží. S plánem jsou seznámeni zákonní zástupce žáka 

i žák samotný. Výsledky práce podle tohoto plánu jsou vyhodnocovány vždy po 3 měsících. 

Poté může být plán dle potřeby upraven, prodloužen nebo ukončen.  

Pokud obtíže přetrvávají, odesíláme žáka se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do 

školského poradenského zařízení (PPP, SPC aj.).Pokud se potvrdí, že jde o žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami (nejčastěji s 2. stupněm podpory), postupujeme podle 

odborného posudku. Ve spolupráci s pracovníky školského poradenského zařízení a se 

zákonnými zástupci žáka zpracováváme pro daného žáka individuální vzdělávací plán 

(IVP), v němž podrobně vymezujeme metody, formy i rozsah péče, upravujeme výběr učiva, 

požadavky na žáka ve vyučování a jeho hodnocení, zařazujeme hodiny speciální nápravné 

péče – např. nahrazení výuky jiným předmětem se speciálním zaměřením (logopedická péče, 

zdravotní tělesná výchova, práce s dyslektickým asistentem, zkrácení vyučovacích 

hodin).Postup (lhůty, informovaný souhlas zákonných zástupců žáka, zanesení do matriky) při 

vytváření IVP žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními, stejně jako jeho vyhodnocování a aktualizace je obdobný jako u žáků mimořádně 

nadaných. Zpracovává ho třídní učitel, dyslektický asistent, výchovný poradce, případně i 

pedagogický asistent ve spolupráci s ostatními vyučujícími žáka, obvykle na dobu jednoho 

školního roku. 

V případě, že půjde o žáka s LMP, kterému bude přiznáno podpůrné opatření spočívající 

v úpravě očekávaných výstupů pro žáky s LMP od 3. stupně podpory, bude pro tvorbu IVP 

využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Tato 

minimální úroveň, stanovená v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě doporučení 

školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka. Tvorba, 

realizace i vyhodnocování IVP budou stejné jako v případě IVP ostatních žáků. 

 

Uplatňujeme specifické, alternativní metody, odstraňujeme architektonické bariéry 

(bezbariérový vjezd, výtah). 

Úzce spolupracujeme s rodiči a s jejich souhlasem odesíláme žáky k odbornému vyšetření 

(pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, speciálně pedagogické 
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centrum, psycholog a speciální pedagog, sociální kurátor atd.) a spolupracujeme s výše 

jmenovanými pracovišti. 

S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracují odborně proškolení pedagogové – 

dyslektičtí asistenti, asistent pedagoga, výchovný poradce. Ten také zajišťuje ve spolupráci 

s příslušnými učiteli komunikaci s odbornými pracovišti vně školy, pomáhá s vedením 

příslušné dokumentace.   

Při uplatňování alternativních metod se zaměřujeme zejména na rozvoj smyslových a 

rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace, 

povzbuzování jejich sebedůvěry a rozvoj dalších specifických schopností a dovedností žáků. 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme užívat dostupné kompenzační 

pomůcky (kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice a výukové programy, 

pomůcky pro rozvoj a uplatnění hmatu apod.). 

Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají možnost konzultovat s výchovným 

poradcem či metodikem prevence takové problémy, které nejsou schopni vyřešit sami, popř. 

se kterými se neumějí sami vyrovnat. 

Na 2. stupni mapuje výchovný poradce s žákem a jeho rodiči varianty při volbě povolání a 

společně navrhují jeho další vzdělávání. 

Spolupracujeme se školami, které se specializují na výuku žáků se zdravotním postižením.  

Všichni pedagogové se pravidelně seznamují s výsledky žáků, spolupracují na tvorbě 

individuálního vzdělávacího plánu a jeho aktualizaci, respektují obtíže žáků při výuce a 

pracují s nimi podle jejich IVP. 

Žákům s problémy v sociální oblasti pomáháme se začleněním do kolektivu spolužáků, 

pomáháme při neúspěchu (nabízíme doučování, zapojení do kroužků, vedeme individuální 

rozhovory s dětmi i s rodiči či zákonnými zástupci), zprostředkujeme pomoc dalších subjektů 

z oblasti sociální péče o děti a rodinu. Především třídní učitelé napomáhají začlenění žáka 

v rámci třídy a školy, informují ostatní kolegy o případných změnách nebo problémech, 

budují kontakt s rodiči žáka. 
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Učební plán 

 

Vzdělávací oblasti Vyučovací 
předměty Časová dotace a ročník (1. stupeň) 

    1. 2. 3. 4. 5. Celkem 
Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 9 8+2 8+1 5+2 5+2 35+7 
Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4+1 4+1 4+1 20+3 
Informační a komunikační 
technologie Informatika 0 0 0 0 1 1 

Člověk a jeho svět 
Prvouka 2 2+1 2+1 0 0 6+2 
Přírodověda 0 0 0 2 1+1 3+1 
Vlastivěda 0 0 0 2 1+1 3+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 
  Celkem 20 19+3 22+3 22+3 21+5 104+14 
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Poznámky k učebnímu plánu: 

1) Časová dotace určená pro přírodopis v 8. ročníku (2 hodiny) byla převedena do předmětu Výchova ke zdraví v 8. ročníku (původně 1 disponibilní hodina) a její výsledná časová dotace 

je tedy 3 hodiny týdně a jedná se o integrovaný předmět. 

2) Disponibilní hodiny byly přidány do předmětů, v kterých jsou ve větší míře realizována průřezová témata, anebo ve kterých podle našich dosavadních zkušeností jsou kladeny na žáky 

větší nároky (např. v souvislosti s přípravou na přijímací zkoušky) – v tabulce jsou zaznačeny znaménkem „+“ (např. +1, +2…). 

Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Časová dotace a ročník (2. stupeň) 
    6. 7. 8. 9. Celkem 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk 4+1 4 3+1 4+1 15+3 
Anglický jazyk 3 3+1 3 3+1 12+2 
Další cizí jazyk 0 2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4 3+1 4 4 15+1 
Informační a komunikační 
technologie Informatika 1 0 0+1 0+1 1+2 

Člověk a společnost Dějepis 1+1 2 2 2 7+1 
Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Člověk a příroda 

Fyzika  2 1+1 2 2 7+1 
Chemie 0 0 2 2 4 
Zeměpis 1+1 1+1 1+1 1+1 4+4 
Přírodopis 1+1 2        0        1) 1 4+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Výchova ke zdraví 1 1       2+1   1) 0 4+1 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 0+1 1 1 1 3+1 
Volitelný předmět   0 0 0 0+1 0+1 
  Celkem 24+5 26+4 27+4 27+5 104+18 
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3) Další cizí jazyk bude volen podle zájmu žáků a možností školy, nejčastěji půjde o německý jazyk a ruský jazyk. 

4) Volitelné předměty budou specifikovány průběžně podle aktuálních potřeb, zájmů žáků a možností školy. Budou dotovány z disponibilní časové dotace.  

5) Učební plán neobsahuje nabídku nepovinných předmětů, které budou nabízeny žákům na začátku každého školního roku podle možností školy.
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UČEBNÍ OSNOVY 

Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace         
Vyučovací předmět:  

Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura má časovou dotaci: v 1. a 3. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 10 hodin a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin 
týdně. Na vyšším stupni pak v 6. a 9. ročníku 5 hodin týdně, v 7. a 8. ročníku 4 hodiny týdně.        

Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které uplatní ve všech ostatních oblastech vzdělávání i v rozmanitých 
situacích v běžném životě.         

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Jazyková 
výchova - zde žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, vede žáky k přesnému a logickému 
myšlení, které je předpokladem jasného a srozumitelného vyjadřování; dále Komunikační a slohová výchova - kde se žáci učí vnímat a chápat 
různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně se vyjadřovat písemně i ústně a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného 
textu různého typu, a nakonec Literární výchova - kde žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se formulovat vlastní 
názory na přečtené dílo, rozlišovat literární fikci a skutečnost, postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti interpretace a 
produkce literárního textu. 

Při realizaci daného oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní lidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby 
dovedli pochopit svou roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.  

Průřezová témata: 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá 3) Jsme Evropané 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 5) Kreativita, 7) Mezilidské vztahy, 8) 
Komunikace, 10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 11) Hodnoty, postoje, praktická etika  
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Mediální výchova: 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 2) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, 3) Fungování a vliv médií 
ve společnosti, 4) Tvorba mediálního sdělení 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení:         

- klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací z různých zdrojů, jejich třídění a kritické využívání, 
propojování získaných poznatků         

- vedeme žáky k sebehodnocení         
- podněcujeme jejich tvořivost a samostatnost         
- motivujeme úlohami z praktického života         

Kompetence k řešení problémů:         
- vybízíme žáky k samostatnému řešení problémů, nejčastěji s použitím analýzy a srovnání      
- podněcujeme děti, podle schopností, k zapojení do soutěží, kde musejí nové a netradiční úkoly řešit zcela samostatně    

Kompetence komunikativní:         
- vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, zařazujeme řečnická cvičení, 

hodnocení jazykového projevu (formulační i obsahové), cvičení na úpravu formulací apod.    
- učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj názor a zároveň poslouchat názory jiných, ukazujeme v konkrétní 

komunikační situaci důležitost jazykové kultury         
- umožňujeme žákům komunikovat při práci ve výuce         

Kompetence sociální a personální:         
- zařazujeme skupinovou práci žáků, klademe důraz na vzájemnou pomoc při učení, střídání rolí ve skupině   
- trváme na respektování společně dohodnutých pravidel chování, k projevení odmítavého postoje ke všemu, co narušuje dobré vztahy 

mezi žáky 
- vedeme žáky k uvědomělému všestrannému rozvoji své osobnosti, zejména ve slohové a literární výchově (fantazie, estetické cítění 

apod.) 
- zvyšujeme žákovu sebedůvěru               

Kompetence občanské:         
- vedeme žáky k přemýšlení nad společenskými jevy a k vyjádření svého názoru na ně        
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Kompetence pracovní:         
- zařazujeme slohové úkoly na téma popis pracovního postupu, úvaha o budoucím povolání…      
- vedeme děti k správnému zacházení s psacími a kreslicími pomůckami         
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Český jazyk a literatura – 1. stupeň 
 
Český jazyk a literatura 1. ročník – 9 hodin týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

1.   JAZYKOVÁ VÝCHOVA       
  Rozlišuje, hlásky, slabiky, slova, věty, spisovně 

vyjadřuje jednoduché skutečnosti. 
Hláska, slabika, slovo, věta Učení    

        
  Poznává písmena abecedy ve vztahu k 

odpovídajícím hláskám, píše správné tvary 
písmen a číslic, spojuje písmena, převádí slova a 
věty z podoby mluvené do podoby psané. 

Hláska, slabika, slovo, věta z 
hlediska potřeb čtení a psaní 

Učení OSV/1a VV 
    
     
      
  Rozděluje slova na slabiky, správně vyslovuje 

délky. 
Dělení slov podle slabik Učení     

        
  Užívá v jednoduchých textech základní 

interpunkční znaménka. 
Tečka, čárka, dvojtečka       

  Vyhledává v textu prostředky členění.  Nadpis, článek, řádek, odstavec Učení             
Problém 

    

  Omluví se, pozdraví, poprosí o pomoc, poděkuje, 
vyjádří své přání, respektuje pravidla rozhovoru. 

Prosba, poděkování, omluva, 
blahopřání 

Sociální  OSV/8d PRV 
  Komunikace   

1.   KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

    PRV 

  Srozumitelně se vyjadřuje. Rozvíjení znělého hlasu, 
artikulování, srozumitelné 

mluvení 

Komunikace OSV/8b   
         
          
  Při vyslovování dodržuje délku samohlásek. Uvědomělé čtení, výslovnost 

délky hlásek 
Komunikace     

          
  Uplatňuje získané základní hygienické návyky při 

nácviku uvolňování ruky k psaní. 
Činnosti a přípravné cviky pro 

uvolňování ruky k psaní a 
kresebné cviky velkých tvarů 

Pracovní     
      
        
  Dodržuje základní pravidla při psaní, držení těla, 

úchop a sklon tužky, sešitu. 
Psaní krátkých slov a 

jednoduchých vět 
Pracovní OSV/3a   
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  Převádí slova a věty z podoby mluvené do 
podoby psané. 

Opisování podle předlohy, 
přepisování, diktát, autodiktát 

Učení     
        
  Uplatňuje pravidla psaní velkých písmen. Psaní velkých počátečních 

písmen vlastních jmen a 
prvního slova věty 

Učení     
        

  Píše čitelně a úhledně. Celková úprava písemného 
projevu 

Pracovní    
        

1.   LITERÁRNÍ VÝCHOVA       
  Čte velkou tiskací abecedu. Výcvik čtení – přípravná cvičení 

sluchová a zraková, správné 
čtení slabik a uvědomělé čtení 

snadných slov a krátkých vět se 
zřetelnou a spisovnou 

výslovností 

Učení OSV/1a   
  V textu vyhledá stránku, řádek, článek, písmeno, 

slovo, větu. 
     

       
  Na konci roku čte krátká slova plynule, delší 

slabikuje. 
     

       
          
  Orientuje se na stránce v knize, v textu 

Slabikáře, čítanky a jiných jednodušších textů 
pro děti. 

Hlasité čtení ze Slabikáře, 
čítanek, časopisů 

      
        

  Povídá si nad literárním textem, knihou, hodnotí 
jednotlivé postavy, vyjadřuje své pocity. 

Poslech literárních textů pro děti 
a mládež 

Sociální      
  Komunikace     
  Rozlišuje pojmy, odlišuje verše, umí tvořit slova, 

která se rýmují. 
Pojmy: rozpočitadla, hádanky, 

říkadla, přísloví, báseň, 
pohádka, divadlo, loutkové 
divadlo, kniha, spisovatel, 

ilustrace 

Občan   VV, HV 
  Komunikace  
  Všímá si ilustrací literárních děl pro děti, zná 

některé dětské časopisy. 
   

     
  Navštěvuje divadelní představení a hovoří o 

svých zážitcích. 
   

        
  Domýšlí příběhy, jednoduše zdramatizuje 

postavu. 
Dramatizace pohádek       
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Český jazyk a literatura 2. ročník – 10 hodin týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

2.   JAZYKOVÁ VÝCHOVA       
 Orientuje se v rozdělení hlásek – určí samohlásky, 

souhlásky a dvojhlásky.  
Hlásky – rozdělení, 

samohlásky, souhlásky, 
dvojhlásky 

Učení OSV/1a  
    
 Rozlišuje výslovnost a psaní dlouhých a krátkých 

samohlásek. 
   

 Poznává souhlásky znělé a neznělé. Souhlásky znělé a neznělé Učení   
 Dodržuje správnou výslovnost a psaní skupin dě, 

tě, ně, bě, pě, vě, mě.  
Slabikotvorné l, r Učení   

 písmeno ě    
 Rozlišuje nadřazenost a podřazenost slov. Slovní význam: slovo 

nadřazené, podřazené, 
souřadné, jména obecná a 

vlastní 

   
 Rozlišuje jména obecná a vlastní, správně píše 

obvyklá vlastní jména. 
Učení   

    

 Dodržuje správný pořádek slov ve větě. Pořádek slov ve větě, věta, 
slovo, význam slabiky pro 

dělení slov 

Učení   
 Seřadí slova podle abecedy s použitím přehledu.     
 Dělí slova na slabiky.    
 Poznává podstatná jména, slovesa a předložky v 

textu. 
Slovní druhy: podstatná jména, 

slovesa, předložky 
Učení   

    
Používá spojky v souvětí i ve větě jednoduché. Spojky a jejich funkce Učení   

 V mluveném i psaném projevu rozlišuje spojování 
a oddělování vět. 

Věta  jednotka jazykového 
projevu, spojení dvou nebo více 

vět, věta, souvětí 

Učení   
    
      
 Správně užívá velká písmena. Psaní velkých tiskacích písmen 

pro výuku geometrie 
Učení  M 

   
 Píše písmena a číslice podle normy psaní                  

v přirozené velikosti a liniatuře. 
Psaní psacích písmen s 
důrazem na dodržování 

stejnoměrné výšky, rozestupy 
ve slovech, umisťování 
diakritických znamének, 

dodržování jednotlivých tvarů 
písmen 

Učení   
 Pracovní  
 Dodržuje sklon písma.   
    
    
     
 Rozlišuje v psaní textu nadpis a odstavce. Úprava písemnosti: nadpis, 

odstavec 
Učení OSV/1c  
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2.  KOMUNIKAČNÍ SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

  PRV 
      
 Správně napíše adresu, krátký dopis, pozdrav, 

blahopřání, vzkaz. 
Společenská komunikace Komunikace OSV/8d  

       
 Pracuje s obrázkovou osnovou (řadí obrázky, 

vypravuje podle nich). Dodržuje posloupnost textu, 
odstraňuje přebytečná slova v textu.  

Vypravování, popis   
 

 Pojmenovává předměty a jejich vlastnosti.    Komunikace   
 Jednoduše vypravuje a popisuje.    Komunikace OSV/8b  

2.   LITERÁRNÍ VÝCHOVA    
 Poslouchá četbu poezie a prózy. Poslech literárních textů Komunikace   
 Naslouchá literárním textům, všímá si ilustrací. Zážitkové čtení a naslouchání, 

spojování obsahu textu s 
ilustrací, vyprávění pohádek a 

povídek o dětech 

Komunikace OSV/8b VV 
 Vypráví stručně děj, hledá a předčítá dětem 

zajímavou část knihy. 
 

  

 Vypráví děj pohádky, domýšlí příběhy, jednoduše 
zdramatizuje postavu. 

Tvořivé činnosti s literárním 
textem: přednes básní, řešení 

hádanek a slovních hříček, 
vyprávění pohádek, 

dramatizace pohádek, orientace 
v pohádkách 

Komunikace OSV/5a  
   
    
    
     
 Přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku. Základní literární pojmy: poezie 

– báseň, verš, rým, rytmus, 
přízvuk, přednes, próza - 

vyprávění, vypravěč, příběh, 
divadlo - jeviště, herec, divák, 

maňásci, loutky, výtvarný 
doprovod – ilustrace, ilustrátor 

Komunikace OSV/1b 
 
 
 
 
 
 

MED/3d 

HV 
  
 Rozlišuje a používá pojmy. Občan 
 Chodí do divadla a na koncerty.  
  

 
Sleduje v televizi vybrané pořady, diskutuje nad 
vhodností pořadu vzhledem k věku a dennímu 
režimu. 
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Český jazyk a literatura 3. ročník – 9 hodin týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
3.         JAZYKOVÁ VÝCHOVA       
  Rozlišuje hlásky a slabiky, správně určuje počet 

slabik. 
Hlásky, slabiky Učení    

          
  Pamětně zvládá vyjmenovaná slova, používá je v 

textu podle přehledu, zdůvodňuje pravopis po 
obojetných souhláskách. 

Vyjmenovaná slova Učení    
        

  Poznává a rozlišuje slovní druhy, kromě zájmen a 
příslovcí. 

Slovní druhy - ohebné a 
neohebné 

Učení    
       
  U podstatných jmen rozlišuje tvary, rozeznává pád 

a číslo, rod mužský, ženský a střední. 
Skloňování podstatných jmen Učení    

  Zvládá vlastní jména osob, vyhledává jména 
zvířat, měst, vesnic, hor, řek. 

Vlastní jména Učení  PRV 
             
  Určuje u sloves osobu, číslo a čas, časuje slovesa 

v čase přítomném, minulém i budoucím. 
Slovesa Učení    

  Procvičuje slovosled, vybírá vhodné jazykové 
prostředky, všímá si spisovné podoby slov. 

Stylizace a kompozice, výběr 
vhodných jazykových prostředků 

Učení    
  Komunikace    
  Sestavuje nadpis, procvičuje členění projevu, 

pojmenovává předměty, děje. 
Členění jazykového projevu Komunikace    

             
  Souvisle se vyjadřuje, klade otázky. Otázky a odpovědi Komunikace    
  Reprodukuje jednoduše text. Reprodukce textu Komunikace    
  Odstraňuje individuální nedostatky. Správné tvary písmen a číslic v 

souladu s normou psaní 
Pracovní    

  Dbá na úpravu psaného textu při zvyšování 
rychlosti psaní. 

     
             
  Dodržuje hygienické návyky při psaní, kontroluje 

vlastní projev. 
Automatizace psacího pohybu Pracovní    

              
  Píše a čte základní římské číslice, seznamuje se s 

využitím v praxi. 
Římské číslice Pracovní    M 

              
3.         KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 

VÝCHOVA 
      

             
  Čte jednoduché texty se správným přízvukem. Plynulé čtení souvětí a vět, 

členění textu, větný přízvuk, 
Učení    

  Komunikace    
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  Člení texty a frázuje. porozumění textu      
  Rozumí přečtenému textu a reprodukuje jeho 

obsah, hledá klíčová slova. 
     

       
  Čte hlasitě, orientuje se v textu. Hlasité, tiché čtení, předčítání Komunikace     
  Upevňuje si čtenářské dovednosti. Četba uměleckých, populárních, 

naučných textů 
Učení     

                
  Vypravuje podle obrázků, ústně i písemně, 

popisuje jednoduchý předmět a činnost. 
Vypravování, popis Komunikace     

              
  Využívá jednoduchou osnovu. 

 
Osnova textu Komunikace 

Učení 
    

  Požádá o informaci, uvítá návštěvu, rozloučí se, 
sdělí přání, písemný i ústní pozdrav, napíše 
pohlednici, vhodně vybírá obrázky. 
Komunikuje na různá témata. 

Společenský styk – formy Občan  OSV/8d PRV 
     Komunikace 

  
 

   
  
  Vyplní podací lístek. Vyplňování poštovních 

formulářů 
Pracovní     

3.   LITERÁRNÍ VÝCHOVA       
  Vypráví krátkou známou pohádku, sdělí zážitky z 

divadelního, filmového a hudebního představení. 
Vyprávění pohádky, povídky Komunikace   HV 

  Přednáší básně. Přednes básně Komunikace     
  Dramatizuje pohádku. Dramatizace pohádky Komunikace    
  Vyhledává pověsti. Pověsti místní, regionální Občanská    VV, PRV 
                Komunikace   
  Hledá podstatu příběhu, charakterizuje hlavní 

postavy, vyjadřuje své pocity, postoje. 
Povídání nad literárním textem, 
nad knihou, kterou máme rádi 

Komunikace OSV/8b 
OSV/11a 

  
  Učení   
  Seznamuje se s některými ilustrátory dětských 

knih, kreslí ke knize vlastní ilustraci. 
Výtvarný doprovod: ilustrace, 

ilustrátor 
Pracovní   VV 

  Učení   
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Český jazyk a literatura 4. ročník – 7 hodin týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
4.   JAZYKOVÁ VÝCHOVA      
  Rozlišuje slova podle významu, slova spisovná a 

nespisovná, pozná citově zabarvená slova, 
porovnává je se slovy spisovnými. 
  

Nauka o slově: hlásková 
podoba slova, význam slova, 

slova jednoznačná, 
mnohoznačná, spisovná, 

nespisovná, citově zabarvená 

Učení    
  Komunikace    

  
  
  

      
  
  
  

  

Poznává kořen slova, část předponovou a 
příponovou. 

Stavba slov: kořen, část 
předponová, příponová  

Učení    
        
  Rozlišuje předponu a předložku. Předložky Učení     
  Správně píše slova s předponami a předložkami.      
  Uvědoměle používá i/y po obojetných 

souhláskách u vyjmenovaných i příbuzných slov, 
zvládá přehled vyjmenovaných slov. 

Vyjmenovaná slova Učení     
        
          
  Určuje slovní druhy. Slovní druhy Učení     
  Skloňuje podstatná jména podle vzorů. Vzory podstatných jmen Učení     
  Určuje osobu, číslo a čas u sloves, pozná 

infinitiv slovesa. 
Určité slovesné tvary, infinitiv 

sloves 
Učení     

        
  Vyhledává v textu slovesný způsob oznamovací 

a rozkazovací. 
Slovesný způsob Učení     

          
  Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, 

seznamuje se s různými spojovacími výrazy v 
souvětí. 

Skladba Učení     
        

  Určuje podmět a přísudek ve větách, seznamuje 
se s psaním i/y v příčestí minulém. 

Podmět a přísudek, shoda 
přísudku s podmětem 

Učení     
       
  Rozpozná a vyhledá v textu přímou řeč. Přímá řeč Učení     

4.   KOMUNIKAČNÍ A 
SLOHOVÁ VÝCHOVA 

  OSV/1c   
         
  Sestavuje osnovu, člení text na odstavce, tvoří 

nadpis. 
Osnova, nadpis, členění textu 

na odstavce 
Problém    

  Učení     
  Dodržuje následnost dějových složek. Vypravování, popis osoby a 

předmětu 
Učení  PRV 
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  Dodržuje pravidla při psaní krátkého dopisu, 
přání, píše správně adresu. 

Formy společenského styku: 
dopis, přání včetně adresy 

Sociální      
  Občanská     
  Píše správně po stránce obsahové a formální 

jednoduché žánry (oznámení, pozvánka). 
  VV 

       
  Aktivně používá komunikační žánry, pozdraví, 

osloví kamarády i dospělého, správně formuluje 
omluvu, prosbu a vzkaz, snaží se vést dialog, 
vystupuje v diskuzi. 
Samostatně vede telefonický rozhovor. 

Mluvený projev Sociální  OSV/7a PRV 
   Učení    
   Komunikace 

 
Komunikace 

   

  PRV 
  Předvede modelovou situaci. Dramatická výchova   OSV/8a PRV 
  Používá při mluveném projevu přiměřenou 

mimiku a gesta – odpovídající věku. 
 Sociální    

        
4.   LITERÁRNÍ VÝCHOVA      
  Čte plynule a správně se slovním přízvukem, 

intonací a frázováním, vyjadřuje své dojmy ze 
čtení. 

Správné, plynulé čtení 
uměleckých i naučných textů 

Učení  
 
 

OSV/1c 

  
  Komunikace   
      
  Zlepšuje dovednost tichého čtení s 

porozuměním, vybírá z nenáročného textu hlavní 
body a důležitá slova. 

 Učení   
       
        
  Přiměřeně reprodukuje obsah sdělení a 

prokazuje porozumění textu. 
Uvědomělé tiché čtení  Komunikace    

          
  Recituje básně přiměřené věku, odlišuje báseň 

od prózy. 
Recitace Komunikace OSV/1b   

        
  Přednáší vhodné literární texty zpaměti.         
  Vlastními slovy vysvětlí pojmy literární teorie: 

pohádka, hádanka, říkanka, báseň, spisovatel, 
kniha, ilustrátor, čtenář, divadlo, film, herec, 
režisér, verš, rým, přirovnání -  s ukázkami 
tvořivě pracuje, poznává naše i zahraniční 
autory. Seznamuje se s lidovou slovesností 
evropských národů. 

Základní literární pojmy: 
hádanka, říkanka, báseň, 

pohádka, bajka, verš, rým… 

Učení  
 
 
 
 

GLOB/1e 

PRV, VV 
  Problém 
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Český jazyk a literatura 5. ročník – 7 hodin týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

5.   JAZYKOVÁ VÝCHOVA       
  V jednodušších případech určí stavbu slova a 

slovní vazby. 
Slovo: kořen, část 

předponová, příponová, 
koncovka 

Učení     

  Doplňuje správně předpony a předložky. Předpony s-, z-, vz-, předložky 
z, ze ve 2.pádu, předložky s, 

se v 7. pádu 

Učení    
          

  Tvoří spisovné tvary frekventovaných ohebných 
slov, vyhledává v textu tvary nespisovné. 

Slovní druhy v gramaticky 
spisovných tvarech 

Učení                                       
Problém 

   

  Určuje u podstatných jmen pád, číslo, 
rod/životnost/, vzor. 

     
       
  U přídavných jmen rozlišuje druhy.      
  U sloves určuje osobu, číslo, čas, způsob – 

oznamovací, rozkazovací, nově také 
podmiňovací způsob.  

     
      
       
  U zájmen se seznamuje s jejich druhy a hlavní 

funkcí –  nahrazováním podstatných jmen.  
     

       
  U číslovek se seznámí s druhy číslovek, 

rozlišuje číslovky v textu. 
     

       
  Neohebné slovní druhy určuje v textu.       
  Ve větách určuje podmět holý, nevyjádřený, 

několikanásobný, přísudek slovesný, shodu 
přísudku s podmětem. 

Skladba: základní větné členy Učení     
        
          
  Spojuje věty v souvětí vhodnými spojovacími 

výrazy. 
Věta jednoduchá, souvětí Učení     

  V textu vyhledává přímou řeč a různé druhy 
uvozovacích vět, ovládá grafický zápis přímé 
řeči. 

Přímá řeč a věta uvozovací Učení     
        

5.   KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 

      
         
  Čte texty hlasitě i potichu s porozuměním. 

Reprodukuje přečtený text, rozlišuje podstatné 
Čtení přiměřeně náročného 

textu s porozuměním 
Komunikace OSV/1c PRV 

  Učení  
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  od méně podstatného, vyjadřuje dojmy z četby, 
předčítá z novin, časopisů, encyklopedií, 
využívá místní knihovnu, pracuje s Pravidly 
českého pravopisu. 

    
     
      

  Vytvoří osnovu a podle ní krátký jazykový projev 
s dodržením časové posloupnosti. 

Sestavení osnovy k textu Komunikace     
    Učení     
  Po procvičení vytvoří vlastní ukázky vybraných 

slohových útvarů, pracuje s nimi, dodržuje 
základní pravidla hygieny a techniky písemného 
projevu s důrazem na úhlednost a čitelnost. 

Slohový útvar: vypravování, 
popis jednoduchého 

předmětu, popis pracovního 
postupu, popis děje 

Komunikace    
  Učení    

  Pracovní    
  Vede správně dialog, střídá roli mluvčího a 

posluchače. 
Mluvený projev Učení  

 
MED/1a, 
OSV/8c 

  
   Komunikace   
  Rozpoznává nápadně manipulativní komunikaci 

v reklamě. 
 Problém   

  Předvede modelovou situaci. Dramatická výchova    PRV 
 Píše správně po stránce obsahové a formální 

další žánry písemného projevu: omluvenku, 
vzkaz, inzerát, dopis, zprávu, referát, výpisek, 
jednoduché tiskopisy (přihlášku, dotazník). 
Všímá si různých typů sdělení a jejich funkcí. 

Písemný projev Učení OSV/8d 
 
 
 

MED/2a 

  
   Pracovní   
   Komunikace   
       

5.   LITERÁRNÍ VÝCHOVA       
  Vyjadřuje své dojmy z četby, zaznamenává je a 

seznamuje s nimi ostatní žáky pomocí referátu 
o knize. 

Tvořivé činnosti s literárním 
textem 

Komunikace OSV/5a,8a 
 
 

MED/4b 
 

VV, AJ 
    
     
  Tvoří vlastní literární text na dané téma, verše, 

rýmy. 
Text pro školní časopis   

  Rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů. 

 Problém 
     
  Přednese vhodný literární text, předvede 

ukázku dramatizace. 
  Komunikace 

  Rozlišuje základní literární pojmy, které poznal v 
nižších ročnících. 

Základní literární pojmy Komunikace    

  Seznamuje se s dalšími základními pojmy 
literární teorie: komedie, tragédie, drama, báje, 
pověst (i slezská), cestopis, humor v literatuře 

 Učení PRV 
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  (situační a slovní), řeč autora a řeč postav, čas 
a prostředí děje. 

      

  Vyhledává informace z předmětu český jazyk a 
literatura na internetu, upravuje je ve Wordu, 
pracuje se softwarovými programy. 

Vyhledávání informací a 
práce se softwarem 

Učení  OSV/1c  INF 

 
 

Český jazyk a literatura – 2. stupeň 
 
Jazyková výchova 6. ročník – 3 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6. Samostatně pracuje s příručkami a slovníky 
(Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné 
češtiny, Slovník cizích slov). 

Jazyková norma a 
kodifikace, jazykové příručky 

Učení  OSV/1c  

6.   Zvuková stránka jazyka       
  Spisovně vyslovuje běžná česká slova. Spisovná výslovnost Komunikace     
  Zvládá základní pravidla rétoriky a vyjadřuje se 

kultivovaně, vhodně přihlíží ke komunikační situaci. 
Rétorika   OSV/8b                              

  Intonací rozlišuje druhy vět, volí přiměřené tempo, 
vhodně vkládá pauzy a klade správně přízvuk. 

  Komunikace 
Sociální 

    

  Hodnotí mluvený projev mediální osoby nebo svého 
spolužáka. 

Zvuková stránka věty, přízvuk, 
tempo, pauzy 

Komunikace    

6.   Stavba slova a pravopis       
  Rozpozná předponu, kořen a koncovku slov. Předpona, kořen, koncovka Učení     
  Obohacuje svou slovní zásobu o slova se stejným 

kořenem. 
Příbuzná slova Komunikace     

  Aplikuje pravopisná pravidla v psaném projevu. Pravopis - bě/bje, vě/vje, pě, 
mě/mně, n/nn, i/y, í/ý, s-/se-, z-

/ze, vz-/vze, předložky s/se, 
z/ze,  

Učení     
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6. 
  
Vyhledá podmět a přísudek ve větě a rozliší jejich 
druhy (vyjádřený, nevyjádřený; slovesný, jmenný se 
sponou). 

Skladba       

  Základní větné členy       

  Napíše i/y/a v přísudku podle shody s podmětem,        
i několikanásobným. 

Shoda přísudku s podmětem Učení     

  Rozlišuje a dovede určit některé rozvíjející větné 
členy. 

Rozvíjející větné členy 
(předmět, příslovečné určení 

místa, času, způsobu, 
přívlastek shodný) 

Učení   AJ 

  Chápe významové vztahy gramatických jednotek: Jednoduchá věta a souvětí, 
interpunkce 

Problém              
  vysvětlí rozdíly mezi větou jednoduchou a 

souvětím. 
   

  Užívá správně čárky před spojkami.     
6.   Tvarosloví       
  Třídí slovní druhy, určí je (kromě obtížnějších 

případů) s přihlédnutím k významu v dané větě. 
Druhy slov Problém    

  Rozpozná pomnožná, hromadná, látková, konkrétní 
a abstraktní podstatná jména. 

Podstatná jména Učení     

  Zdůvodní i/y, í/ý v koncovkách podstatných jmen.         
  Přiřadí přídavná jména ke vzorům a druhům, 

zdůvodní i/y, í/ý v jejich koncovkách, skloňuje je. 
Přídavná jména Učení     

  Stupňuje pravidelně (i obtížnější slova) a 
nepravidelně. 

Stupňování přídavných jmen      

  Rozlišuje a určí všechny druhy zájmen.  Zájmena Učení     
  Používá správné tvary vybraných zájmen při 

skloňování v psaném i mluveném projevu. 
já, on, ona, ono, můj, tvůj, svůj, 

ten, náš, váš 
      

  Pojmenuje jednotlivé druhy číslovek a patřičně 
skloňuje číslovky dvě, obě, tři, čtyři. 

Číslovky  Učení     

  Odliší v písmu základní a řadovou číslovku 
zapsanou číslicí. 

Řadové číslovky       

  Určí u sloves osobu, číslo, způsob a čas. Slovesa Učení     
  Vytvoří spisovné tvary ve všech slovesných 

způsobech. 
  Komunikace   

Učení 
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Jazyková výchova 7. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

7.   Skladba       
  Vymezí pojmy větný člen – holý, rozvitý, 

několikanásobný, řídící, závislý. 
Věta jednoduchá a souvětí Učení     

  Definuje základní skladební dvojici, graficky 
znázorní větu jednoduchou (skladební dvojice). Při 
obtížích požádá o pomoc spolužáka. 

  Sociální     

  Uvede, čím může být vyjádřen přísudek, správně 
určí přísudek slovesný a jmenný. Využívá 
variantního vyjádření ve svých projevech. 

Přísudek Učení     

  Uvede, čím může být vyjádřen podmět. Tvoří věty         
s různě vyjádřeným podmětem.  

Podmět Problém     

  Doplní do přísudku správnou koncovku příčestí 
minulého, v obtížnějších případech si pomáhá 
jazykovými příručkami. 

Shoda podmětu s přísudkem Učení     

  Vymezí charakteristické znaky jednotlivých 
rozvíjejících větných členů (kromě doplňku). 

Rozvíjející větné členy Učení    

  Vyhledá předmět a předmětová slovesa. Předmět Učení     
  Orientuje se v různých druzích příslovečného 

určení, použije je vhodně ve větách. 
Příslovečné určení (místa, 

času, způsobu, míry, příčiny, 
účelu, podmínky a přípustky) 

Učení     

  Rozliší přívlastek shodný a neshodný. Přívlastek shodný a neshodný Učení     
  Vyvodí rozdíly mezi přívlastkem několikanásobným 

a postupně se rozvíjejícím, rozpozná je a píše 
správně interpunkci.  

Přívlastek několikanásobný a 
postupně rozvíjející 

Učení 
Problém 

    

  Jmenuje znaky, díky kterým větu vedlejší pozná, 
vyhledá ji v textu; nahradí větný člen větou vedlejší. 
Rozumí pojmům věta řídící a závislá, určí je 
v konkrétním souvětí o dvou větách. 

Věta hlavní a věta vedlejší, 
věta řídící a závislá 

Učení       
Problém  

    

7.   Tvarosloví       
  Určuje všechny slovní druhy, obtížnější případy ve 

spolupráci se spolužáky. 
Slovní druhy Učení  

Sociální 
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  Odhalí odchylky některých tvarů jmen od tvarů 
vzorů – párové části lidského těla a po procvičení 
užívá spisovné tvary.  

Podstatná jména označující 
části těla a jejich tvary 

Učení     

  Rozlišuje druhy a vzory přídavných jmen (hlavně 
přivlastňovacích). 

Přídavná jména Učení     

  Tvoří přídavná jména přivlastňovací z podstatných 
jmen a odůvodní koncovky. 

 Učení     

  Hledá v textu zájmena, nahrazuje je, srovnává užití. Zájmena Učení     
 Vysvětlí pojmy: slovesný tvar jednoduchý, slovesný 

tvar složený, slovesné tvary určité a neurčité, 
infinitiv, příčestí minulé. Vyhledá příklady v textu.  
Ověří si v Pravidlech možnosti dvojích koncovek u 
některých slovesných tvarů. 

Slovesa Učení 
 
 

Učení 

    

     
  Na základě srovnání vyvodí podstatu slovesného 

rodu, rozliší rod činný a trpný, uvede možnosti 
vyjádření trpného rodu. 
Nahradí opisný tvar trpný zvratnou podobou 
slovesa a naopak, převádí věty se slovesy v 
činném rodě do rodu trpného. Využívá toho i ve 
vlastní komunikaci. 

Rod činný a trpný Učení       

    Komunikace     

 Vyvodí z příkladů rozdíl mezi videm dokonavým a 
nedokonavým, správně ho využívá ve vlastním 
projevu. 

Slovesný vid Učení   

7.   Pravopis       
  Správně napíše velké, nebo malé písmeno                            

v jednoslovném i víceslovném vlastním názvu.  
Psaní velkých písmen ve 

jménech vlastních (jména, 
názvy knih, měst, států, 
náměstí, ulic a jiných) 

Učení       

  Při učení spolupracuje se spolužáky.       

7.   Tvoření slov       
  Vysvětlí pojem odvozování a přechylování, rozumí 

pojmům slovotvorný základ a slovotvorný 
prostředek. 

Odvozování Učení     

  Tvoří složeniny. Skládání       
  Vyvodí, jak zkratky vznikly, správně je přečte i 

napíše, rozliší zkratky iniciálové a zkratková slova. 
Zkracování Učení     

7.   Význam slov       
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  Pozná sousloví, a pokud je to možné, nahradí ho 
jednoslovným názvem. 

Ustálená slovní spojení Komunikace     

  Využívá přísloví a rčení jako slohového prostředku, 
vysvětlí obsah a význam vybraných přísloví a rčení, 
pracuje s výkladovými slovníky. 

  Komunikace     

  Označí slova jednoznačná a mnohoznačná, uvádí 
významy slova vzniklé na základě vnější 
podobnosti a vnitřní souvislosti (metafora, 
metonymie). 

Slova jednoznačná a 
mnohoznačná 

Učení     

  Orientuje se v termínech synonymum, antonymum, 
homonymum, uvádí různé varianty vyjádření, 
pohybuje se ve vrstvě spisovné i nespisovné 
češtiny. 

Synonyma, antonyma, 
homonyma 

Komunikace     

  Samostatně vyhledává termíny, ujasňuje si jejich 
význam. 
Pracuje se Slovníkem cizích slov, spolupracuje ve 
skupinách, nalézá slovníky on-line. 

Odborné názvy 
  

Učení 
 

Učení 
Sociální 

  F, PŘ… 

     

 
 
Jazyková výchova 8. ročník – 2 hodiny týdně  
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy  
8.    Skladba      
  Rozliší i obtížnější případy věty jednoduché a 

souvětí. 
Věta jednoduchá a souvětí Učení       

 8. Vyvodí z příkladů rozdíl mezi větou jednočlennou, 
dvojčlennou a větným ekvivalentem. 

Věta jednočlenná, dvojčlenná a 
větný ekvivalent 

Učení 
Problém 

    

  Vhodně užije věty jednočlenné a větné ekvivalenty 
v jazykovém projevu. 

  Komunikace     

  Určí v textu základní větné členy, rozvíjející větné 
členy, všechny druhy vedlejších vět. 
Vyjádří jednu skutečnost více způsoby – větným 
členem a vedlejší větou – a zhodnotí vhodnost 
užití. 
Seznámí se informativně s podmětem 
všeobecným. 

Větné členy základní a 
rozvíjející – včetně doplňku, 

vedlejší věty 

Učení 
 
Komunikace 
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  Pozná v textu spojení souřadné a podřadné, 
vysvětlí rozdíl mezi nimi. 

Spojení souřadné a podřadné Učení 
Problém 

    

  Vyhledá spojovací prostředky souřadicí a podřadicí 
a nahradí je synonymními, posoudí jejich vhodnost. 

 Učení     

  Rozliší významový poměr mezi prvky (větami a 
větnými členy) souřadně spojenými. 

Poměr slučovací, stupňovací, 
odporovací, vylučovací, 
příčinný a vysvětlovací, 

důsledkový 

Učení     

  Uvědoměle tvoří souřadné spojení v různých 
poměrech a využívá je ve vlastním projevu. 

Komunikace     

  V písemném projevu odděluje jednotlivé věty v 
souvětí a několikanásobné větné členy ve větě, 
včetně vět vložených, a vysvětlí jednotlivé možnosti 
spojení (Vh, Vv a Vč). 
Tvoří příklady vložených vět vedlejších do vět 
hlavních. 

Interpunkce Učení     

    Komunikace     

8.   Nauka o jazyce       
  Vyjmenuje slovanské jazyky, zařadí je do skupin. 

Na základě podobnosti rozliší a pojmenuje ukázky 
západních slovanských jazyků a pojmenuje je. 

Slovanské jazyky 
  
  

Učení   
  
  

Občan    
  

  Rozliší jazykový projev ve spisovném jazyce, 
nářečí a obecné češtině.                                      
Převede nespisovný projev do spisovné podoby a 
zhodnotí jejich užití v konkrétních situacích.             

Útvary českého jazyka  Komunikace 
Učení 

   

  Obhájí vlastními slovy důležitost péče o jazykovou 
kulturu. 

Jazyková kultura Komunikace    

8.   Tvarosloví      
  Vyhledá a určí i obtížnější případy slovních druhů. Slovní druhy Učení   AJ, NJ 
  Uvádí spisovné tvary slov a v případě pochybností 

vyhledá správnou podobu slova v jazykových 
příručkách. 

Spisovné tvary slov a jazykové 
příručky 

Učení     

  Uvede příklady nepravidelného skloňování 
podstatných jmen, ověří podobu slova v Pravidlech 
českého pravopisu. 

Některé nepravidelnosti ve 
skloňování podstatných jmen, 

kolísání tvarů (vzor píseň/kost), 
krácení kmenové samohlásky 

Učení     

  Seznámí se se správnými tvary zájmen jenž, 
týž/tentýž.  

Skloňování zájmen jenž, 
týž/tentýž 

Učení      
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  V případě nutnosti obmění obtížný tvar 
synonymním vyjádřením nebo využije Pravidel 
českého pravopisu ke kontrole správnosti. 

        

8.   Zvuková stránka jazyka       
  Spisovně a zřetelně vyslovuje domácí a běžně 

používaná cizí slova. 
Spisovná výslovnost Komunikace     

8.   Oprava chyb   OSV/7a   
  Opraví vlastní chyby, zdůvodní je, podle svých 

schopností pomáhá spolužákovi s opravou, nebo 
přijme pomoc jiného spolužáka. 

  Učení  
Sociální 
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Jazyková výchova 9. ročník – 3 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

9. Uvede rozdíly mezi mluveným a psaným projevem     
z pohledu autora sdělení i jeho příjemce. 

Projev mluvený a psaný, 
východisko a jádro sdělení 

Učení     

  Uplatní znalost rozdílů mluveného a psaného 
projevu v konkrétní situaci, ve vlastním vyjadřování. 

  Komunikace    

9.   Nauka o jazyce      
  Rozdělí evropské jazyky do hlavních skupin. Evropské jazyky Učení    
  Vyhledá a uspořádá základní informace o vývoji 

českého jazyka. 
Vývoj českého jazyka Učení    

  Srovná ukázky češtiny z různých historických 
období se současnou češtinou (hláskové a tvarové 
odlišnosti, význam slov). 

  Občan    

9.   Slovní zásoba a význam slov       
  Vysvětlí základní pojmy z oblasti slovní zásoby.  Jádro slovní zásoby, 

synonyma, antonyma, 
homonyma, termíny, sousloví, 

rčení, slova jednoznačná a 
mnohoznačná, metafora a 

metonymie 

Učení     

  Využívá znalostí o slovní zásobě ve vlastním 
jazykovém projevu – obohacuje své vyjadřování. 

Bohatý jazykový projev Komunikace    

  Rozliší jednotlivé způsoby obohacování slovní 
zásoby na konkrétních příkladech a vysvětlí 
hláskové změny při odvozování. 

Obohacování slovní zásoby – 
odvozování, skládání, 

zkracování atd. 

Učení    

  Vyvodí z příkladů rozdíly mezi historismy, 
archaismy a neologismy. 

Archaismy, historismy, 
neologismy 

Problém    

9. Kriticky zhodnotí užití nespisovných útvarů ČJ  
v jazykových projevech v praktickém životě,  
v televizi, rozhlase…. 

Jazyková kultura Komunikace    

  
  
  

Využije znalostí o útvarech ČJ ve vlastním 
jazykovém projevu. 

Útvary českého jazyka Komunikace    

Správně vyslovuje souhláskové skupiny.  Spisovná výslovnost Komunikace    
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Vysvětlí spodobu znělosti a její dopad do 
pravopisu. 

Spodoba znělosti Učení 

  Zhodnotí zvukovou stránku jazykového projevu - 
přízvuky, délky samohlásek, výslovnost 
souhláskových skupin, tempo, intonaci, pauzy. 

Mluvený projev Komunikace OSV/8a,b INF  

9.   Jazykové příručky       
  Orientuje se v jazykových příručkách a slovnících, 

využívá je při práci, pracuje i se slovníky on-line. 
Druhy slovníků, slovník 

etymologický, synonymický, 
encyklopedický …. 

Učení OSV/1c INF  

9. Rozliší části slova a této dovednosti využije při 
zdůvodnění pravopisu. 

Stavba slova a pravopis Učení     

 Vyhledá v textu slova cizího původu, nahradí je 
slovy domácími, ověří význam, spisovnou 
výslovnost a pravopis ve Slovníku cizích slov. 

Tvarosloví 
Slova přejatá, jejich výslovnost 

a pravopis 

Učení 
Komunikace 

  

 Po seznámení se s nejčastěji užívanými typy cizích 
jmen vlastních a obecných, tvoří správné tvary a 
ověřuje je v Pravidlech. 

Skloňování cizích jmen 
vlastních a obecných 

Učení 
Komunikace 

  

9.   Skladba       
  Z předložených příkladů vyvodí rozdíl mezi 

přívlastkem volným a těsným. 
Přívlastek volný a těsný Učení     

  Správně napíše čárku ve větě jednoduché a 
zdůvodní její psaní v nejfrekventovanějších 
případech. 

Čárka ve větě jednoduché - 
několikanásobný větný člen, 

přívlastek volný, rozvitý 
doplněk, oslovení, vsuvka, 

přístavek, samostatný větný 
člen 

Učení  
Problém 

    

  Při opakování předvede samostatný výklad 
mluvnického jevu dle vlastního výběru. 

Výklad mluvnického učiva Učení  
Problém 

Komunikace 
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Komunikační a slohová výchova 
 
Komunikační a slohová výchova 6., 7., 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6.– 9. Na základě rozboru ukázek poznává postupně 
jednotlivé jazykové styly, slohové postupy a žánry a 
získaných poznatků využívá ve vlastní tvorbě. 

Jazykové styly, slohové 
postupy a žánry 

Učení 
Komunikace 

    

6., 7., 
9. 

 Vypravování    VV  
Ústně i písemně formuluje myšlenky. Usiluje o 
živost podání a návaznost vět, pracuje s pointou.   

 Komunikace     

Užívá verbální a neverbální prostředky řeči.         
Odlišuje spisovný a nespisovný projev, vhodně je 
využívá vzhledem ke svému komunikačnímu 
záměru. 

        

6.– 9.  Popis 
předmětu, osoby, děje, 

pracovního postupu, 
uměleckého díla, líčení, 

charakteristika 

     
  Popisuje předměty, osoby, děje podle pravidel 

popisu.   
Učení OSV/1a   

  Využívá získaných znalostí k tvořivé práci s textem.  Problém  VV, INF 
  Vyhledává informace z dostupných zdrojů.  

 
    INF 

6.  Zpráva a oznámení      

  Odlišuje ve slyšeném či čteném textu hodnocení 
události od jejího oznámení, rozpozná subjektivní a 
objektivní sdělení, hledá hodnotící prvky 
v mediálním sdělení. 

 Učení MED/1a,c   

  Porozumí informacím a záměrům autora ve zprávě 
a oznámení. Rozliší zprávu a reklamu – fakta a 
fikci.     

 Učení MED/2b   

  Vytvoří a prezentuje vlastní text.     Sociální  INF 
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6.– 9.  Hlavní myšlenky textu 
výpisky, výtah, výklad 

    PŘ, F, CH, HV, 
INF, D, Z, RV, OV 

  Ústně i písemně formuluje hlavní myšlenky textu, 
hledá klíčová slova, dělá si stručné poznámky, tvoří 
otázky. 

 Komunikace    

  Vytvoří smysluplný výpisek a výtah.   Učení    
  Reprodukuje text a porozumí jeho obsahu.    Učení 

Komunikace 
    

  Připraví referát, využívá různých dostupných 
informačních zdrojů, ověřuje správnost údajů 
porovnáním.  

Referát Problém 
Pracovní 

OSV/1c PŘ, F, CH, HV, 
INF, D, Z, RV, OV, 

VV 
6.   Dopis       
  Pozná komunikační záměr partnera v různých 

situacích – pozdrav, omluva, informování… 
 Učení OSV/8d   

  Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení.  Problém    
  Odlišuje spisovný a nespisovný projev.         

9.  Životopis       
  Vytvoří vlastní strukturovaný životopis.     Učení 

Komunikace 
    

  Předvede pohovor s fiktivním zaměstnavatelem.  Pohovor Pracovní OSV/8b,c   
  Dorozumívá se výstižně, kultivovaně. Využívá 

verbálních i neverbálních prostředků řeči.   
  Komunikace    

7. Zpracuje tiskopisy se všemi náležitostmi 
obsahovými, formulačními i formálními do 
reprezentativní podoby.                 

Žádost 
Pozvánka 

Sociální    

8.– 9.  Úvaha   OSV/10b 
OSV/11a 

  

  Ústně i písemně formuluje své myšlenky, názory a 
postoje na aktuální problémy v mezilidských 
vztazích či v oblasti ekologie. Logicky je uspořádá a 
zdůvodní, vyjadřuje se spisovně, usiluje o 
návaznost také ve formulacích.                             

 Komunikace  PŘ, Z, HV, VV, 
INF, M, D, Z... 

  Čerpá informace z různých zdrojů, využívá získané 
poznatky k vlastnímu tvořivému psaní.  

 Občan  

  Odlišuje fakta od názorů.   Učení   
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8.– 9.  Proslov 
Diskuse 

     

  Seznámí se s ukázkami proslovu a vytvoří proslov 
pro konkrétní situaci (konec školního roku apod.) 
Zapojuje se do diskuse, řídí ji, využívá zásad 
komunikace a dialogu. 

 Sociální  OSV/8c   

  Vyjadřuje se srozumitelně a kultivovaně spisovnou 
češtinou, volí prostředky podle svého 
komunikačního záměru (souhlas, odmítání…). 

 Komunikace  OSV/8d   

  Vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči, 
vyhýbá se parazitním slovům.    

  Komunikace    

  Naslouchá druhému a pozná záměr partnera 
během komunikace v různých situacích, uplatňuje 
efektivní komunikaci – asertivitu, otevřenost, 
schopnost čelit agresi a manipulaci.  

Komunikační záměr Občan 
Sociální 

OSV/8b,e                

8.– 9.   Publicistické útvary, 
mediální komunikace 

    
 

  

  Na základě poznatků o publicistickém stylu (cíle a 
prostředky) a jeho žánrech vytvoří podle svých 
dispozic, zájmů a zážitků koherentní text.     

Reportáž, fejeton, recenze Sociální MED/2a    

  Seznámí se s cíli a prostředky reklamy. Reklama Občan MED/1d  EK 
 Rozpozná manipulativní komunikaci v médiích a 

zaujme k ní kritický postoj, zhodnotí kvalitu práce 
novinářů (znalost, nestrannost…). 

Manipulace v médiích, 
komentovaná zpráva 

Kvalita novinářské práce 

 MED/1a 
 

MED/2d 

 

  Na základě analýzy mediálních sdělení navrhne 
stavbu zpravodajské relace do školního rozhlasu. 

Stavba mediálních sdělení Učení MED/4a,b  EK 

  Do školního časopisu nebo rozhlasu vytvoří věcně 
správné a komunikačně vhodné sdělení na aktuální 
téma. 

Tvorba mediálního sdělení Učení 
Komunikace 

MED/4b  EK 
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Literární výchova 
 
Literární výchova 6., 7., 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6.–9. Uceleně reprodukuje text. Volná reprodukce přečteného 
nebo slyšeného textu 

Komunikace     

    Záznam a reprodukce hlavních 
myšlenek 

Učení OSV/1c   

7.–9. Orientuje se v základech literární teorie: jednoduše 
popíše strukturu literárního díla. 

Základy literární teorie – 
struktura literární díla: vrstva 
tematická (námět, předloha, 

téma, motiv), vrstva kompoziční 
(kompozice chronologická, 
retrospektivní, prolínavá, 

kontrast, opakování, paralela, 
gradace, pointa) 

Učení     

6.–9. Vyhledá v literární textu umělecké jazykové 
prostředky. Snaží se vnímat estetické hodnoty, 
nápaditost, originalitu a vyjádří svůj dojem a 
prožitek.   

Obrazná pojmenování, alegorie, 
symbol, zvukové prostředky 

poezie (zvukomalba, zvukosled, 
rým, rytmus, volný verš) 

Učení    

6.–9. Vlastními slovy interpretuje smysl díla. Interpretace literárního díla, 
literatura umělecká a věcná 

Komunikace    

8.–9. Rozpozná základní rysy výrazného individuálního 
stylu autora. 

Rozbor textu, srovnání stylu 
dvou autorů 

Problém    

6.–7. Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení. 

Působení uměleckého díla, 
funkce literatury 

Sociální 
Komunikace 

   

8.–9. Na základě vlastního prožitku vyjádří své názory 
na umělecké dílo, zejména působivost umělecké 
formy a přínos v oblasti etiky. 

Hodnocení uměleckého díla, 
vlastní výtvarný doprovod textu, 

filmu, hry 

Komunikace  VV 

7.–9. Tvoří vlastní literární text podle svých schopností a 
na základě znalostí základů literární teorie. 

Vytváření vlastních literárních 
textů - autorská práce 

Pracovní OSV/5a   

8.–9. Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj 
názor doloží argumenty. 

Literatura hodnotná a konzumní Občan 
Komunikace 

OSV/11a   
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6.–9. Rozlišuje základní literární druhy a žánry, srovná 
jejich charakteristické znaky a jejich funkci, uvede 
výrazné představitele. 

Literární druhy – lyrika, epika a 
drama; poezie a próza 

Učení     

  Literární žánry lyrické – píseň, 
óda, epigram, pásmo 

Učení     

7   Literární žánry epické – báje, 
pověst, bajka, pohádka, 

legenda, povídka, novela, 
román, romaneto, epos) 

Učení     

    Literární žánry lyricko-epické – 
balada, romance 

Učení     

    Literární žánry dramatické – 
tragédie, komedie, činohra 

Učení     

6. Orientuje se v základech literární historie - uvede 
základní literární směry, zhodnotí jejich přínos a 
jmenuje jejich výrazné představitele v české a 
světové literatuře; uvědomuje si přitom vztahy a 
souvislosti literatury se společenskou situací.  

Literatura starověku Učení  
Občan 

GLOB/1e,3a  D, VV 

7. Literatura středověku, 
humanismus a renesance 

Občan  GLOB/1e,3a  D, VV 

8.–9. Osvícenství a národní obrození       
v literatuře, umělecké směry 19. 
století (romantismus, realismus, 
impresionismus, anarchismus), 
literatura 20. století (zejména 

česká) 

 Občan GLOB/1e D, VV, HV 

  Seznámí se s tvorbou vybraných spisovatelů 
našeho regionu, zhodnotí jejich význam. 

Spisovatelé regionu Občan     

8.–9. Porovná různé zpracování téhož námětu v 
literatuře, dramatickém i filmovém zpracování. 

Adaptace díla Problém     

6.–9. Vyhledá informace pomocí různých dostupných 
informačních zdrojů, seznámí s nimi spolužáky. 

Referát – autoři, jejich život a 
dílo 

Učení 
Komunikace 

OSV/1c INF 

6.–9. Výrazně a srozumitelně čte, podle svých 
schopností citlivě recituje text. 

Výrazné čtení, recitace Sociální 
Komunikace 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace         
Vyučovací předmět:  

Cizí jazyk (Anglický jazyk) 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Výuka anglického jazyka klade důraz jak na gramatickou složku jazyka, tak i na komunikační schopnosti žáků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli 
schopni dorozumět se v anglicky mluvících zemích při běžné každodenní konverzaci. Rozumí také psanému textu a dokáží v něm najít důležité 
informace a odpovědi na jednoduché otázky. Součástí výuky jsou rovněž informace o reáliích a kultuře anglicky mluvících zemí, což prohlubuje 
znalosti v anglickém jazyce i v jiných předmětech (zeměpisu, dějepisu). 

Znalosti z 1. stupně jsou opakovány a následně rozšiřovány na 2. stupni, kde se žáci setkávají se složitějšími texty a rozhovory mezi rodilými 
mluvčími. 

Základem výuky je britská angličtina, ale i přesto žáci přijdou do styku také s americkou angličtinou - prostřednictvím poslechů a prezentací, 
které jsou promítány v multimediální místnosti.  

Předmět anglický jazyk je vyučován jako samostatný předmět již od 3. ročníku a jeho výuka pokračuje až do 9. ročníku. Časová dotace činí 3 
hodiny týdně ve 3. – 6. ročníku a také v 8. ročníku a 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku. Početnější třídy jsou děleny na dvě skupiny.  

Výuka anglického jazyka je zaměřena na rozvíjení jazykových dovedností žáků – porozumění jazyku, komunikační dovednosti – zejména 
prostřednictvím obrazových pomůcek a poslechu nahrávek rodilých mluvčích. Žáci jsou vedeni k samostatné a skupinové práci, při které 
využívají různých zdrojů. Samostatná práce je také realizována prostřednictvím projektů, které žáci pravidelně vypracovávají. 

 

Průřezová témata:  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá, 2) Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova: 4) Multikulturalita 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí 
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Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti  
Kompetence komunikativní: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

Kompetence k řešení problémů: 
- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení (použití při tvorbě samostatných 

projektů) 
Kompetence pracovní: 

- využívá znalosti a zkušenosti získané při práci ve vyučování k vlastnímu rozvoji i ke své přípravě na budoucnost - lepší uplatnění 
na pracovním trhu díky jazykové vybavenosti, dovednosti efektivně pracovat…. 

Kompetence sociální a personální 
- spolupracuje ve skupině, koordinuje práci týmu, přispívá svými názory k společnému výsledku celé skupiny 
- zapojí se do diskuze na daná témata, respektuje názory a poznatky druhých lidí, čerpá poučení z názorů ostatních 
- rozvíjí svou osobnost prostřednictvím komunikace a následné interakce  

Kompetence občanské 
- respektuje tradice a kulturní dědictví, je si vědom významu cizího jazyka při zapojení se do kulturního dění a ostatních aktivit  
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Anglický jazyk – 1. stupeň 
 

Anglický jazyk 3. ročník, 1. období – 3 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

3. Poslech s porozuměním: 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, 
zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má 
k dispozici vizuální oporu. 
Rozumí jednoduchým pokynům ve třídě. 
 
 

Základní slovní zásoba 
– vše s důrazem na výslovnost 

(poslech – opakování) 
 

1/ Základní zdvořilostní fráze 
2/ Přídavná jména popisující 

velikost, rozměr a stáří 
3/ Jednoduché otázky a odpovědi 

s použitím sloves být, mít (to 
havegot, to be) 

4/ Rozkazovací způsob v běžných 
pokynech 

5/ Množné číslo 
6/ Věta oznamovací, otázka, zápor 

7/ Zvuková a grafická podoba 
jazyka (fonetické znaky pasivně), 
vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov 
 

Tematické okruhy: 
Škola, zvířata, čísla do 20, části 
dne, popis osoby, části lidského 

těla 
 

Reálie 
Seznamování s anglicky mluvícími 

zeměmi: zvyky, obyčeje, svátky 

 
Učení 

 
 

 
 
 

HV 
 
 

Mluvení: 
Zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal. 
 
 
 Komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOB/1e 

ČJ 

Čtení s porozuměním: 
Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného 
textu, pokud má k dispozici vizuální oporu. 
Přiřadí mluvenou a psanou podobu slova téhož 
slova či slovního spojení. 
 

Učení   

Psaní: 
Napíše krátké sdělení o sobě. 
Píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy. 

Pracovní  VV, PČ 
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Osvojí si postupně základní metody, jak se učit 
cizí jazyk, rozvíjí smyslové vnímání, soustředění, 
schopnost zapamatování.    

Metody osvojování cizího jazyka 
Učení OSV/1a,b,c

   

 
 
Anglický jazyk 4. ročník, 2. období – 3 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

4. Poslech s porozuměním 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností. 
Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu. 
Vybaví si zásobu daného tématu. 
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má 
k dispozici vizuální oporu. 
Seznamuje se s autentickými materiály. 
Udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu 
sdělení. 
Napodobuje správnou výslovnost. 

Prohlubování slovní zásoby  
 
 
 

Gramatické jevy: 
1/ Jednoduché otázky, odpovědi, 

zápor 
2/ Thereis/are 

3/ Člen neurčitý a/an 
4/ Množné číslo 

5/ Slovesa – být, mít 
6/ Pořádek slov ve větě 

 
Tematické okruhy: 

Oblečení, jídlo, kalendářní rok 
(svátky, dny v týdnu, měsíce), 
abeceda, čísla do 100, známé 

předměty 

Reálie 
 Tradice a zvyky obyvatelstva 

anglicky mluvících zemí. 

 
Učení 

 
 

 
 
 

HV 
 
 

Mluvení: 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Sdělí jednoduchým způsob bem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat. 
Poskytne základní místní, časové a jiné 
informace. 
Pojmenuje vybavení místnosti. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

Komunikace GLOB/1e ČJ 
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Čtení s porozuměním: 
Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného 
života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu. 
Vyhledává potřebnou informaci v jednoduchém 
textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. 

Učení  PŘ, VL 

Psaní: 
Napíše jednoduché věty o sobě, rodině, známých 
tématech. 
Píše věty na základě textové a vizuální předlohy. 

Pracovní  VV, PČ 

4. Ohodnotí svůj výkon, rozumí některým postupům 
vlastního učení. 

Sebereflexe žáka Učení OSV/2a,f  
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Anglický jazyk 5. ročník, 2. období – 3 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

5. Poslech s porozuměním 
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. 
(orientuje se v obsahu krátkého textu, vyhledává 
potřebnou informaci, vyhledává odpovědi na 
otázky) 

Upevňování pořádku slov ve větě, 
prohlubování a upevňování slovní 
zásoby, jednoduchých ustálených 

vazeb 
 

Gramatické jevy: 
1/ Podstatná jména (jednotné a 

množné číslo) 
2/ Zájmena (osobní, 

přivlastňovací) 
3/ Číslovky základní (0 – 100) 
4/ Časování sloves být a mít 

v přítomném čase 
5/ Časování modálního slovesa 

moci/umět v přítomném čase 
6/ Přítomný čas prostý (klad, 

zápor, otázka) 
7/ Předložky 

 
Tematické okruhy: 

Domov, rodina, škola, zájmy, 
denní režim, hodiny 

 
Reálie 

Porovnání zvyků a tradic naší 
země s anglicky mluvícími zeměmi 

 
Projekty: 

1/ Můj rozvrh hodin 
3/ Můj dům/moje město 

4/ Můj den 
pozdravy, modelové situace na 

 
Učení 

 
 

 
 
 

HV 
 
 

Mluvení: 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
(užívá pozdravy při setkání i při loučení 
s kamarádem, dospělým, řeší jednoduché 
situace při rozhovoru, naváže kontakt s konkrétní 
osobou, vyžádá si jednoduchou informaci). 
Sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat (popíše sebe samého, další osoby, 
prostředí, v němž žije, vypráví jednoduchý příběh 
jako sled jednotlivých událostí, poskytne základní 
místní, časové a jiné informace). 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

Komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 

GLOB/1e 

ČJ 
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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. 

dané téma, dramatizace 

 
 Učení  PŘ, VL 

Psaní: 

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a 

slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 

událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 

života (dokáže psát o sobě, představí členy své 

rodiny, kamarády, uvede jejich věk, sdělí, kde 

bydlí, co dělají, co vlastní a umí, napíše krátký 

pozdrav, dotaz nebo vzkaz, sdělí konkrétní 

informaci nebo se na ni zeptá, sestaví správně 

jednoduchý text). 
Vyplní osobní údaje do formuláře. 
 

Pracovní  VV, PČ 

5. Vlastními slovy zdůvodní význam osvojování si 
cizího jazyka pro člověka a celou společnost.  

Význam komunikace v cizím 
jazyce 

Občan  MULT/4e  
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Anglický jazyk – 2. stupeň 
 
Anglický jazyk 6. ročník – 3 hodiny týdně 
Anglický jazyk 7. ročník – 4 hodiny týdně 
Anglický jazyk 8. ročník – 3 hodiny týdně 
Anglický jazyk 9. ročník – 4 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6. – 9. Poslech s porozuměním: 
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 

Rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka porozumění 

slyšeného textu 
 
 

 
Učení 

 
 

 
 
 

HV 
 
 

Mluvení: 
Zeptá se na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních 
situacích. 
Mluví o své rodině, kamarádech, volném čase a 
dalších osvojovaných tématech. 
Vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního 
života. 
 
 

Rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat 

prvky fonologického systému 
jazyka – foneticky správné a 

plynulé čtení, reprodukce 
slyšeného textu 

Slovní a větný přízvuk, intonace – 
při čtení adekvátních textů, v 

mluveném projevu 
Samostatné ústní vyjadřování na 
zadané téma v rámci probrané 

slovní zásoby 
Tvorba otázek 

Využití osvojených dovedností 
v běžných konverzačních situacích 

Komunikace  ČJ 

Čtení s porozuměním: 
Vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech. 
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá 
v nich požadované informace. 

Porozumění a reprodukce 
psaného textu 

Orientace v anglicky psaném textu, 
vnímání obsahu textu, kontextu 

Učení   
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Psaní: 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat. 
Reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Ovládání pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby 

Volný překlad do angličtiny, úprava 
textu 

Samostatné písemné vyjadřování 
na zadané téma v rámci probrané 

slovní zásoby 

Pracovní   

6. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Stručně vypráví o sobě a svém životě. 
Čte plynule krátké, nenáročné texty, dbá na 
správnou výslovnost, zvládá základní orientaci 
v textu – vyhledá konkrétní informaci, odpoví na 
otázky k textu. 
  

Rozvíjení dostačující slovní zásoby 
k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a 

komunikačním situacím. 
Čtení učebnicových textů 

 
Tematické okruhy – přátelé a 

rodina, předměty ve třídě, sport, 
oblečení, měsíce, nemoci, části 
těla, zvířata, volný čas, počasí, 

zvyky, zábava, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí – 

svátky v Anglii 

Učení 
Komunikace  Z 

6. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Písemně doplňuje do vět gramaticky správné 
tvary jednotlivých časů (přítomný prostý, 
průběhový, minulý prostý). Používá správně 
vazbu thereis/are, řadové číslovky, data a další 
gramatické jevy probraného učiva. Tvoří krátké 
věty v daném čase. Překládá krátké věty. 

Mluvnice – rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka – 
přítomný čas prostý, přítomný čas 

průběhový, minulý čas prostý, 
vazba thereis/are, řadové číslovky, 
data, přídavná jména, some/any, 
přivlastňovací zájmena, zájmeno 

jako podmět a předmět, 
this/that/these/those 

Učení  ČJ 

7. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Čte plynule kratší texty, dbá na správnou 
výslovnost, učí se transkripci, chápe obsah 
jednoduchých textů a pracuje s nimi. 
Stručně vypráví o sobě a svém vlastním životě za 
použití rozvitých, ale nenáročných větných 

Rozvíjení slovní zásoby k ústní i 
písemné komunikaci vztahující se 
k probíraným tematickým okruhům 

a komunikačním situacím 
Práce se slovníkem – vyhledání 

slov v dvojjazyčném slovníku 
pochopení zkratek týkajících se 

daného slova ve slovníku, hledání 

Učení 
Komunikace  Z 
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konstrukcí. výslovnosti 
Čtení učebnicových a autentických 
textů – jednodušší texty z internetu 
Tematické okruhy – zdraví, jídlo a 
pití (stravovací návyky), oblečení, 
zábava, rodina, škola, volný čas, 

reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí – USA 

7. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Písemně, gramaticky správně doplňuje do vět 
tvary jednotlivých časů a dalších gramatických 
jevů, později obměňuje slova, tvoří kratší věty 
obsahující daný gramatický jev, překládá 
jednodušší větné konstrukce za respektování 
správného slovosledu. 

Mluvnice – rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka – 
přítomný čas prostý, přítomný čas 

průběhový, minulý čas prostý, 
going to, počitatelná a 

nepočitatelná jména, člen určitý a 
neurčitý, some/any, have to, 

příslovce, stupňování přídavných 
jmen, frekvenční příslovce 

Učení  JČ 

8. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Vypráví o sobě a svém životě s použitím kratších 
a gramaticky nenáročných větných konstrukcí. 
Čte předložené texty plynule, se správnou 
výslovností, odvozuje pravděpodobné významy 
slov, ověřuje jejich význam a výslovnost ve 
slovníku.  

Rozvíjení širší slovní zásoby 
k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

Práce se slovníkem – vyhledání 
slov v dvojjazyčném slovníku, 
práce s výkladovým slovníkem 

Čtení autentických textů – časopis, 
náročnější texty na internetu – 
hodnocení věrohodnosti údajů 

 
Tematické okruhy – sport, volný 

čas, pocity a nálady, kultura – 
filmový žánr a hodnocení filmů, 

hudba, příroda a město, moderní 
technologie a média, cestování – 
doprava, reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí – Kanada, 
Londýn, New York 

Učení 
Komunikace  Z 
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8. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Písemně, gramaticky správně tvoří rozvité větné 
konstrukce obsahující daný gramatický jev, 
obměňuje slova, písemně i ústně překládá méně 
náročné větné konstrukce, respektuje správný 
slovosled. 

Mluvnice – rozvíjení používání 
gramatických jevů k realizaci 

komunikačního záměru žáka – 
budoucí čas, minulý čas, členy, 

rozkazovací způsob, přítomný čas 
průběhový, zájmena, spojky, 

předpřítomný čas 

Učení  ČJ 

9. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Vypráví o sobě a svém životě za použití poněkud 
delších, gramaticky méně náročných větných 
konstrukcí, orientuje se v gramatických 
pravidlech, správně je užívá. 
Čte delší, gramaticky méně náročné texty 
plynule, se správnou výslovností, odvozuje 
pravděpodobné významy slov a vysvětluje 
významy opisným způsobem, chápe obsah 
předložených textů a pracuje s nimi – vyhledává 
informace, odpovídá nebo vytváří otázky k textu. 

Rozvíjení dostačující slovní zásoby 
k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným 
tematickým okruhům a 
komunikačním situacím 

Práce se slovníkem – vyhledání 
slov v dvojjazyčném slovníku, 
práce s výkladovým slovníkem 
Čtení autentických textů – delší 

články v časopisech, na internetu – 
pochopení záměru mluvčího, 

hodnocení textů 
 

Tematické okruhy – rodina, škola, 
kultura – slavné britské osobnosti, 

sport, péče o zdraví, pocity a 
nálady, stravovací návyky, počasí, 
příroda a město, nákupy a móda, 
společnost a její problémy, volba 
povolání, moderní technologie a 

média, cestování, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí – 

UK, Austrálie 

Učení 
Komunikace 

GLOB/2f,g 
 
 

PČ 

9. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Písemně, gramaticky správně tvoří bohatěji 
rozvité větné konstrukce obsahující daný 
gramatický jev, vyjadřuje své postoje, názory, 
obměňuje slova, písemně i ústně překládá o 
něco složitější větné konstrukce za respektování 
správného slovosledu 

Mluvnice – rozvíjení používání 
náročnějších gramatických jevů 

k realizaci komunikačního záměru 
žáka – modální slovesa, frázová 

slovesa, předpřítomný čas, 
číslovky, přítomný čas, minulý čas 

Učení   
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 
Vyučovací předmět: 

Další cizí jazyk (Německý jazyk) 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Výuka německého jazyka rozvíjí nejen gramatické dovednosti žáků, ale také jejich komunikační schopnosti. Žáci jsou vedeni k tomu, aby 
dokázali vhodně reagovat při běžné každodenní konverzaci v tomto jazyce. Rozumí také psanému textu a najdou v něm důležité informace a 
odpovědi na jednoduché otázky.  

Součástí výuky jsou také základní informace o reáliích a kultuře německy mluvicích zemí, díky kterým žák současně prohlubuje znalosti 
několika předmětů (zeměpis, literatura...). 

Při výuce je kladen důraz na rozvíjení jazykových dovedností žáků a to nejen formou konverzace, ale také prostřednictvím obrazových pomůcek 
či poslechu jednodušších nahrávek. Žáci jsou vedeni k samostatné a skupinové práci, při které využívají různé zdroje a metody.  

Německý jazyk se vyučuje od 7. ročníku vyššího stupně a pokračuje dále až do 9. ročníku. Časová dotace činí 2 hodiny týdně v každém daném 
ročníku.  

Průřezová témata:  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá 
 
Klíčové kompetence:  
Kompetence k učení:  
- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti a  
poznatky dále rozšiřuje  
Kompetence komunikativní:  
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  
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Německý jazyk – 2. stupeň  
 
Německý jazyk 7., 8. a 9. ročník – 2 hodiny týdně  

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

7. - 9. Poslech s porozuměním 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou 
pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu. 
Rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat. 

Rozvíjení schopnosti rozlišovat 
sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, porozumění 

slyšeného textu 

Učení  HV 

7. - 9. Mluvení 
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných 
témat. 
Odpovídá  
na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá. 

Schopnost rozpoznat pasivně 
fonetické znaky, osvojit si základní 

výslovnostní návyky  
Slovní a větný přízvuk, intonace – 

při čtení adekvátních textů 
Samostatné ústní vyjadřování na 
zadané téma v rámci probrané 

slovní zásoby 

Komunikace  ČJ 

7. – 9. Čtení s porozuměním 
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 
vztahují k běžným tématům. 
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména 
pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledává 
v něm požadovanou informaci. 

Porozumění a reprodukce 
psaného textu 

Orientace v německy psaném 
textu, vnímání obsahu textu, 

kontextu Učení   
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7. - 9. Psaní 
Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. 
Napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat. 
Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 
 
 

Zvuková a grafická podoba jazyka 
- vztah mezi sluchovou a grafickou 

podobou slov 
Ovládání pravopisu slov osvojené 

slovní zásoby 
Volný překlad do angličtiny, úprava 

textu 
Samostatné písemné vyjadřování 
na zadané téma v rámci probrané 

slovní zásoby 

Učení   

7. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Seznámí se se základními pravidly výslovnosti a 
postupně si je osvojí – četba kratších a 
jednoduchých textů. 
 
 
  

Rozvíjení a osvojení základní 
slovní zásoby, schopnost použít 
slovní zásobu v jednoduchých 

komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů;  

Četba textů z učebnice 
Tematické okruhy – abeceda, 

pozdravy, základní fráze (Wieheiβt 
du? Ichheiβe…Wo wohnstdu? 

Ichwohne in…Woherkommstdu? 
Ichkommeaus…, číslovky 0-100, 

barvy, jména, kalendářní rok 
(svátky, dny v týdnu), domov a 
rodina, popis osob, vlastnosti 

osob, reálie – německé, rakouské, 
švýcarské osobnosti, města 

v Německu, Rakousku, Švýcarsku, 
České republice 

Komunikace 
 

GLOB1/c 
 

Z 

7. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Překládá jednoduché texty. 
Tvoří jednoduché, krátké věty, respektuje přitom 
základní pravidla slovosledu (písemně i ústně). 
 

Mluvnice – schopnost použít 
základní gramatické struktury a 

typy vět - časování slovesa sein, 
haben, zápor, slovosled věty 
oznamovací, otázky, záporu, 

přivlastňovací zájmena mein/dein, 
vazba „von“, předložka „um“ 

v časových údajích, 
gern/amliebsten 

Učení  ČJ 
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8. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Pomalu, ale plynule čte přiměřeně náročné texty. 
Předvede základní orientaci v textu – vyhledá 
určitý údaj, odpoví na otázky k textu. 

Rozvíjení a osvojení širší a bohatší 
slovní zásoby, schopnost použít 

slovní zásobu ve složitějších 
komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů; 
práce se slovníkem; 

Četba autentických textů – 
jednoduché texty na internetu v 

časopise 
Tematické okruhy – škola (školní 

pomůcky), volný čas (zájmy), 
povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 
oblékání, nákupy, obec, hodiny, 
zvířata, příroda, počasí, technika 
(počítač...), cestování, kalendářní 
rok (měsíce v roce, roční období), 

reálie – vodstvo, pohoří a 
zajímavosti německy mluvících 

zemí, Vídeň (památky, 
osobnosti,…), evropské země, EU 

Komunikace GLOB1/c 
 Z 

8. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 
jevů. 
Překládá jednodušší texty, orientuje se v nich. 
Tvoří rozvité, ale nenáročné větné konstrukce a 
respektuje přitom základní pravidla slovosledu 
(písemně i ústně). 

Mluvnice – schopnost použít 
složitější gramatické struktury a 

typy vět – určitý a neurčitý člen (1.-
4. pád), zápor kein, rozkazovací 
způsob, časování pravidelných 

sloves v přítomném čase 
(koncovky), předložka am, im 

v časových údajích, určování času  

Učení  ČJ 

9. Osvojí si novou slovní zásobu a aktivně ji využívá 
při poslechu a čtení s porozuměním, mluvení a 
psaní v rámci příslušných tematických okruhů. 
Plynule a výslovnostně správně čte o něco delší 
a mluvnicky složitější texty, dobře se orientuje 
v textu, vyhledá informace, vlastními slovy odpoví 
na otázky týkající se textu. 

 Osvojení širší slovní zásoby, 
schopnost použít slovní zásobu  

v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů; 

práce se slovníkem; 
Četba autentických textů – méně 

náročné texty na internetu a v 
časopise 

Tematické okruhy – Domov 
(místnosti, vysněný pokoj), 

kalendářní rok (měsíce v roce, 

Komunikace   
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roční období), povolání, oblékání, 
zájmy, činnosti, obec, státy, 

cestování (dovolená), dopravní 
prostředky, nákupy, části dne, 

jídlo, nákupy (měna, kolik co stojí), 
povinnosti, číslovky větší než 100, 

vyučovací předměty (rozvrh 
hodin), lidské tělo, zdraví (bolesti), 

pokyny, příkazy 
9. Aktivně používá a aplikuje pravidla gramatických 

jevů. 
Překládá méně náročné texty – orientuje se 
v textu. 
Tvoří jednoduché rozvité větné konstrukce, 
respektuje základní pravidla slovosledu a 
gramatická pravidla (písemně i ústně). 
Zvládá komplexně veškeré gramatické jevy učiva 
vyššího stupně a dokáže je používat v mluveném 
i psaném projevu, rozpozná je v textu i při 
poslechu. 

Mluvnice – schopnost použít 
gramatické struktury a typy vět – 

další přivlastňovací zájmena, 
předložky se 3. a 4. pádem (Wo? 
Wohin?), odlučovací předpony, 
způsobová slovesa (müssen, 

können, dürfen), časové údaje, 
podmět man, osobní zájmeno ve 
3. pádě, množné číslo některých 
podstatných jmen, sloveso tun ve 
spojení weh tun, préteritum sein a 
haben, reálie – Salzburg, Mozart, 

Berlin 

Učení  ČJ 
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Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace        
Vyučovací předmět: 

Další cizí jazyk (Ruský jazyk) 
Charakteristika vyučovacího předmětu  
Ruský jazyk je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávání v této oblasti vede žáky k rozvíjení ozitivního 
vztahu k mnohojazyčnosti. Další cizí jazyk je zařazen na 2. stupni od 7. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, následně pokračuje v 8. a 9. 
ročníku (také s časovou dotací 2 hodin týdně). Výuka probíhá jak v odborných učebnách (multimediální, počítačové), které umožňují využívat 
další zdroje informací, tak v kmenových třídách, které jsou rovněž vybaveny didaktickou technikou, s možností využití iPadů a tabletů. Výuka je 
obohacena o využití autentických materiálů (poslechové nahrávky, DVD, hudba, hry atd.).  
Obsahem tohoto volitelného předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, souvisejících tematických 
okruhů a průřezových témat. Cílem výuky je rozvoj komunikačních dovedností, osvojení jazykových znalostí a jejich praktické využití. Žáci 
získají základy ruského jazyka, naučí se orientovat v cizím jazykovém prostředí pomocí praktického a efektivního využívání všech způsobů 
komunikace. Důraz je kladen na ústní komunikaci, rozšiřování slovní zásoby a vytváření základů (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další rozvoj 
jazyka. Výuka je vedena tak, aby byli žáci schopni dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích a hovořit o jednoduchých tématech 
každodenního života.  Žáci rozvíjejí základní schopnosti čtení s porozuměním a učí se jednoduchým formám písemného projevu. Učení se 
ruskému jazyku nabízí žákům způsob, jak otevřít mysl novým perspektivám a kulturám a jejich respektování, má však význam i pro vytváření 
nových přátelství a profesních příležitostí. Výuka si klade za cíl podporovat kreativní jazykové projekty, uvádět do výuky nové tvůrčí metody 
a formy výuky, využití ICT. Výuka seznamuje žáky také s reáliemi zemí, které ruským jazykem hovoří, a upevňuje vědomí existence jiných 
kultur. 
 
Průřezová témata:  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá 
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Klíčové kompetence:  
Kompetence k učení:  

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 
a poznatky dále rozšiřuje  

- využívá sebehodnocení, uvědomí si vlastní pokrok 
- cvičí sluchovou paměť pravidelným poslechem zvukových nahrávek 

Kompetence komunikativní:  
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  
- učí se naslouchat promluvám ostatních lidí, vhodně na ně reaguje  
- rovnoměrně rozvíjí všechny složky řečových dovedností a jejich praktické a efektivní využití 
- vytváří si pozitivní vztah k mnohojazyčnosti 
- vnímá cizí jazyk jako prostředek k získávání a předávání informací, k vyjádření svých potřeb i prožitků a ke sdělování názorů 

Kompetence k řešení problémů:  
- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení (při tvorbě samostatných projektů) 
- vysvětlí v cizím jazyce obsah myšlenky i při nedostatku slovní zásoby  
- je schopen orientovat se v cizím jazykovém prostředí 

Kompetence pracovní:  
- využívá znalosti a zkušenosti získané při práci ve vyučování k vlastnímu rozvoji i ke své přípravě na budoucnost - lepší uplatnění 

na pracovním trhu díky jazykové vybavenosti, dovednosti efektivně pracovat 
- efektivně organizuje a plánuje učení 
- užívá různých forem práce v závislosti na zadaných úkolech 
- používá dvojjazyčných slovníků 

Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje ve skupině, koordinuje práci týmu, přispívá svými názory k společnému výsledku celé skupiny  
- zapojí se do diskuze na daná témata, respektuje názory a poznatky druhých lidí, čerpá poučení z názorů ostatních  
- rozvíjí svou osobnost prostřednictvím komunikace a následné interakce 
- uplatňuje pravidla slušného vyjadřování a chování 
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Kompetence občanské:  
- respektuje tradice a kulturní dědictví, je si vědom významu cizího jazyka při zapojení se do kulturního dění a ostatních aktivit 
- snaží se vcítit do problémů jiných zemí 
- poznává rozdíly v jazyce 
- svědomitě plní zadané úkoly 

 
Ruský jazyk – 2. stupeň  
Ruský jazyk 7. ročník – 2 hodiny týdně  

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

7.  

Poslech s porozuměním 
Osvojí si fonetické jevy formou nápodoby na 
konkrétních cvičeních (např. na redukci 
samohlásek, na přízvuk, měkké a tvrdé 
souhlásky). 
Na základě poslechu si osvojuje ruskou intonaci, 
správnou výslovnost. 
Řídí se jednoduchými pokyny učitele. 
Porozumí jednoduchým, pomalu a  zřetelně 
vyslovovaným otázkám souvisejícím 
s osvojovanými tématy a adekvátně na ně 
reaguje. 
Vybere, doplní správnou odpověď (obrázek), 
seřadí, vykoná činnost.  
 
 
Rozpozná známá slova a slovní spojení 
v pomalém projevu. 
Porozumí významu slov a slovních spojení 
osvojovaných témat, má-li k dispozici vizuální 
oporu. 
Porozumí smyslu pomalu a zřetelně 
vyslovovaných jednoduchých vět osvojovaných 
témat s vizuální oporou. 

Zvuková a grafická podoba 
jazyka 

- znaky azbuky 

- výslovnost tvrdých, 

měkkých souhlásek 

- výslovnost přízvučných a 

nepřízvučných 

samohlásek 

- ruský přízvuk 

- vázání slov 

- intonace vět 

- nácvik výslovnosti pomocí 

básní, písní, rýmů 
 
 

Slovní zásoba 

- pozdravy, oslovení, 

Učení 
Pracovní 
Problém 

GLOB1/e HV 
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Zachytí konkrétní informace v krátkém, 
jednoduchém poslechovém textu. 
Porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a 
jednoduchý poslechový text. 
Srovná obrázky, doplní (přiřadí) text. 
 

představování, 

poděkování 

- moje osoba, moje rodina 

můj kamarád 

- škola, instrukce, předměty 

- kalendářní rok, časové 

údaje 

- volný čas, sport 

- škola 

- profese 

- dům, bydlení 

- osobnostní dotazníky, 

vyhledávání odpovědí 

- setkání, pozvání 

- školní instrukce 

- rusky psané texty 

- časopisové články 

- informační tabule, nápisy, 

instrukce, dotazníky 
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7.  

Mluvení 
Používá jednoduché fráze, zdvořilostní obraty 
v krátkých a jednoduchých rozhovorech. 
Sdělí jednoduchým způsobem základní údaje  
o své osobě, rodině, příteli (např. věk, bydliště, 
záliby, co umí …). 
Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo 
vyslechnutý, méně náročný autentický text. 
Používá jednoduchá slovní spojení. 
Reaguje pomocí slov a jednoduchých slovních 
spojení.  
Odpoví na krátké otázky, poskytne stručné 
informace k osvojovaným tématům. 
Zeptá se pomocí jednoduchých vět na konkrétní 
informace. 
Dbá na jazykovou správnost. 
 

Tematické okruhy 

- pozdravy, seznámení 

- telefonování 

- dny, měsíce 

- moje osoba 

- moje rodina 

- můj kamarád 

- profese 

- bydlení, jeho popis a 

vybavení 

- zájmy, volný čas 

- škola, předměty 
Gramatika 

- vyjádření sloves mít, být 

- časování sloves 

- osobní zájmena 

- číslovky 
 

Komunikace 
 

Učení 
 

Občan 
Sociální 
Problém 

 ČJ 

7.  

Čtení s porozuměním 
Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slov. 
Porozumí jednoduchým nápisům, popisům, 
informačním tabulím, běžně využívaným 
v každodenním životě. 
Vybere, přiřadí správný obrázek, znak. 
Seřadí, doplní správné údaje. 
Vykoná pokyn, instrukci. 
Rozpozná znaky azbuky. 
Rozpozná v krátkém, jednoduchém textu známá 
slova a slovní spojení. 
Porozumí významu slov, slovních spojení, které 

 

- texty z učebnic, 

jednoduché texty 

z časopisů 

- čtení jednoduchých textů, 

rýmů, pohádek 

- dramatizace 

- práce se slovníkem 

Učení 
Komunikace 

Pracovní 
Problém 

GLOB1/e Z 
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se vztahují k tématům běžného života, má-li 
k dispozici vizuální oporu. 
Porozumí tématu krátkého jednoduchého textu 
z každodenního života, který je podpořen 
obrazem. Najde konkrétní, jednoslovné 
informace (např. o osobách) v krátkém textu 
doplněném vizuální oporou. 

- informační tabule, nápisy a 

instrukce 

- dotazníky 
 

7.  

Psaní 
Osvojí si základní aspekty písemné podoby 
ruského jazyka.  
Doplní základní údaje týkající se jeho osoby, 
rodiny. 
Napíše jednoduchá slova, slovní spojení, kterými 
představí sebe (rodinu), uvede věk a bydliště. 
Zformuluje s použitím slov, jednoduchých 
slovních spojení krátký pozdrav, informaci. 
Odpoví písemně na jednoduché otázky, sdělení 
týkající se jeho osoby, rodiny, zálib, dovedností, 
atd. 

 

- popis osoby, člena rodiny, 

volného času 

- pozdravy, ankety 

- projekty                         
 
 

Učení 
Pracovní 
Sociální 

 ČJ 

 

Ruský jazyk 8. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

   8. 

Poslech s porozuměním 
Vyslovuje a čte foneticky správně (redukce 
samohlásek, přízvuk, měkké a tvrdé souhlásky) 
jednoduché texty. 
Rozumí jednoduchým, zřetelně a pomalu 
pronášeným sdělením, která souvisí 
s osvojovanými tématy. 
Zachytí jednoduché, konkrétní informace.  
Řídí se jednotlivými pokyny a reaguje na ně. 
Rozumí jednoduchým, běžně užívaným frázím. 
Reaguje na jednoduché pokyny. 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

- znaky azbuky 

- pravidla správné výslovnosti 

- ruský přízvuk 

- vázání slov 

- intonace vět 

- nácvik výslovnosti pomocí básní, 

Učení 
Pracovní 
Problém 

GLOB1/e HV 
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Zachytí jednoduché konkrétní informace. 
Reaguje na pozdrav, představí se a sdělí 
základní údaje o své osobě. 
 
 

písní, rýmů 
 
 

 

  8.  

Mluvení 
V komunikaci používá jednoduchá slovní spojení 
z probíraných témat. 
Zapojuje se do kratších, pomalých rozhovorů. 
Klade jednoduché otázky. 
Dbá na pravidla správné výslovnosti. 
Používá slovníky, dokáže vyhledat neznámá 
slova. 
Formuluje krátká sdělení týkající se probíraných 
témat (např. o své osobě, rodině, kamarádovi…). 
Odpoví a poskytne informace týkající se 
osvojovaných témat. 
Zeptá se na určité informace. 
Používá jednoduchá slovní spojení, krátké věty. 
 
 
.  

Slovní zásoba 

- pozdravy, oslovení 

- zdvořilostní fráze 

- dny, měsíce, roční období 

- časové údaje, popis dne 

- moje rodina 

- škola, volnočasové aktivity 

- město, orientace ve městě 

- nakupování 

- jídlo  

- oblečení 

Komunikace 
Učení 
Občan 

Sociální 
Problém 

 ČJ 

8.  

Čtení s porozuměním 
Najde v krátkém, jednoduchém textu konkrétní 
informace (např. o sobě, předmětu, 
činnostech...). 
Rozpozná známé výrazy, slovní spojení 
v krátkém rozhovoru z každodenního života. 
Porozumí běžným označením a nápisům na 
veřejných místech (orientační informace, 
upozornění, časové údaje…).  
Porozumí obsahu méně obtížného textu. 
Vyhledává konkrétní informace v jednoduchých a 
krátkých textech z běžného života. 
 

Tematické okruhy 

- zdvořilostní výrazy, pozdravy 

- rodina, popis osoby 

- škola 

- vzhled a charakter člověka 

- město, orientace ve městě 

- nakupování 

- jídlo, restaurace 

- stravovací návyky 

- móda, oblečení 

Učení 
Komunikace 

Pracovní 
Problém 

GLOB1/e Z 
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8.  

Psaní 
V dotazníku doplní jednoduché údaje týkající se 
jeho osoby, rodiny, jiné osoby, předmětů, které 
ho obklopují.  
Sestaví jednoduché věty o sobě samém, členech 
své rodiny, škole, činnostech, které běžně 
vykonává. 
Napíše jednoduchý text (např. poděkování, 
pozvání, vzkaz…). 
Odpoví písemně pomocí jednoduchých slovních 
spojení, frází na dopis, e-mail, pozvání.  
Používá znaky azbuky. 
Používá základní gramatická pravidla. 
 

Gramatika 

- skloňování podstatných jmen 

- skloňování zájmen 

- 1. - 2. časování 

- vazby s předložkami 

- řadové číslovky 

- pravopis 
 

 
 

Učení 
Pracovní 
Sociální 

 ČJ 

 
 
Ruský jazyk 9. ročník – 2 hodiny týdně  
 

Ročník Školní výstup Učivo 

Klíčové 

kompetenc

e 

Průřezová 

témata 

Mezipředmětové 

vztahy 

   9. 

Poslech s porozuměním 
Pochopí a porozumí pečlivě vyslovovaným 
pokynům a otázkám učitele a spolužáků a 
reaguje na ně. 
Rozumí jednoduchým, zřetelně a pomalu 
pronášeným sdělením a frázím, která souvisí 
s osvojovanými tématy. 
Rozlišuje přízvuk a intonaci ve větách. 
Rozumí krátké, pečlivě vyslovovanékonverzaci, 
která se týká osvojovaných témat. 
Zachytí z poslechu konkrétní informace. 
Interpretuje obsah poslechu. 

Zvuková a grafická podoba jazyka 

- znaky azbuky 

- pravidla správné výslovnosti 

- ruský přízvuk (slovní a větný) 

- intonace, rytmus melodie vět 

- nácvik výslovnosti pomocí 
reprodukce básní, písní, rýmů 

 

Učení 

Pracovní 

Problém 
GLOB1/e  
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  9.  

Mluvení 

Zapojí se do běžné konverzace. 

Účastní se kratších, pomalých rozhovorů, které 

souvisí s probíranými tématy. 

Klade a odpovídá na otázky z každodenního 

života. 

Dbá na pravidla správné výslovnosti. 

Používá slovníky, dokáže vyhledat neznámá 

slova. 

Poděkuje, vyjádří žádost, prosbu, omluvu.  

Popíše skutečnost, podá konkrétní informaci. 

Používá základní typy vět pro sdělení informací 

o sobě, rodině, dennímu režimu a ostatních 

témat každodenního života. 

Používá základní gramatické struktury. 

Reaguje pomocí jednoduchých vět na dotazy o 

osobních údajích, rodinných vztazích, zájmech, 

časových údajích… 

Zeptá se na konkrétní informace, zhodnotí je a 

vyjádří se k nim.   

Slovní zásoba 

- pozdravy 

- zdvořilostní fráze 

- rodina 

- popis osoby (vnější a vnitřní 

charakteristika) 

- pocity 

- části těla, nemoci 

- země a jejich hlavní města 

- město, orientace ve městě 

- počasí 

- české i ruské svátky 

- Moskva (hlavní město) 

Komunikace 

Učení 

Občan 

Sociální 

Problém 

 ČJ 
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9.  

Čtení s porozuměním 

Pochopí význam autentických nápisů, rozumí 

instrukcím, informačním tabulím, atd. 

z každodenního života. 

Čte jednoduché texty v azbuce, rozezná známá 

slova a slovní spojení. 

Porozumí významu slov, slovních spojení, vět 

(seřadí nebo přiřadí obrázky, provede činnost 

atd.) Využívá kontext a znalosti klíčových slov 

k odhadu významu neznámých slov. 

Porozumí tématu/obsahu textu, vyhledá, 

přiřadí, doplní informaci.  

Vyhledává konkrétní informace. 

 

Tematické okruhy 

- setkání, zdvořilostní výrazy 

- telefonování 

- rodina 

- popis osoby (vnější a vnitřní 

vzhled člověka) 

- zdraví a nemoci, zdravý životní styl 

- město, orientace ve městě 

- nakupování 

- jídlo, restaurace 

- svátky, oslavy, blahopřání 

 

Učení 

Komunikace 

Pracovní 

Problém 

GLOB1/e Z 
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9.  

Psaní 

Podle obsahu rozliší typ textu a účel psaní.  

Zapíše, doplní konkrétní informace o své 

osobě, rodině a činnostech spojených 

s každodenním životem. 

Napíše adresu, krátké sdělení, dopis z oblasti 

běžného života. 

Zvládá znaky azbuky. 

Písemně odpoví na dopis, e-mail, dotaz, 

používá jednoduchá slovní spojení a krátké 

věty. 

Používá jednoduché gramatické struktury. 

Gramatika 

- skloňování podstatných, 

přídavných jmen a zájmen 

- 1. - 2. časování sloves 

- minulý a budoucí čas 

- slovesné vazby 

- vyjádření možnosti, nutnosti 

- data, letopočty 

- řadové číslovky 

 

 

 

Učení 

Pracovní 

Sociální 

 ČJ 
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MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 

 
Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace         
Vyučovací předmět:  

Matematika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na práci s matematickými objekty a na užití matematiky v reálných situacích. 
Rozvíjí vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Žáci si 
osvojují různé pojmy, terminologii, algoritmy, symboliku a způsoby jejich užití.  

Při vyučování se zaměřujeme především na rozvoj kompetencí – efektivního učení, k dovednosti spolupracovat, komunikovat a tvořivě řešit 
problém a také k zodpovědnosti. Matematika by měla vést k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, k sebekontrole při řešení matematických 
úloh, k rozvoji systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti práce. Abychom posílili zájem dětí, soustavně zařazujeme činnosti, při kterých žáci 
využívají matematické dovednosti při řešení praktických situací ze svého života. 

Předmět je vyučován ve všech ročnících základního vzdělávání. 

 
Vzdělávací obor Matematika a její aplikace rozvíjí myšlení žáků: 
• rozvoj paměti prostřednictvím numerických výpočtů, matematických vzorců a algoritmů 
• kritické posuzování matematických problémů a srozumitelná a věcná argumentace 
• rozvoj abstraktního myšlení 
• upevňování dovednosti matematizace reálných situací 
• odhadování výsledků, rozbor problému, plán řešení, správný postup k vyřešení problému, vyhodnocení správnosti výsledku 
• užívání matematického jazyka včetně symboliky 
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Matematika 1. stupeň: 
Vyučovací předmět má tuto časovou dotaci: v 1. a 2. ročníku – 4 vyučovací hodiny týdně, v dalších ročnících nižšího stupně, tj. ve 3. až  
5. ročníku – 5 vyučovacích hodin týdně. 
Na 1. stupni je předmět rozdělen do tří tematických okruhů: číslo a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a 
v prostoru. 
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání 
  
Zejména v prvních třídách v tomto předmětu uplatňujeme metody názorné a činnostní, kdy se žáci seznamují se základními pojmy pomocí 
konkrétních předmětů (kaštany, fazole, pastelky, kostky, geometrické tvary…), konkrétních činností (práce s magnetickými tabulkami, počitadly, 
výroba a užití papírových penízků…) a častým zařazováním různých metodických her a soutěží (Na molekuly, Bum, Bingo, Zmrzlík, Brambory, 
Na učitele, Škatulata, Na obchod, Které číslo si myslím…). Tyto činnosti pomáhají k podchycení pozornosti žáků a snadnějšímu porozumění 
učivu. Pomůcky v rukou žáků a činnosti s nimi umožňují i učiteli okamžitou zpětnou vazbu a možnost rychleji a individuálně reagovat na úroveň 
zvládnutí žáky. K aktivizaci a zaujetí žáků zařazujeme i další činnosti: např. tvoření slovních úloh vztahujících se k bezprostředním událostem a 
konkrétním blízkým předmětům, objektům, činnostem (učitelem i samotnými žáky), možnost využívání výpočetní techniky (např. kalkulátory, 
vhodné výukové programy v počítačové učebně, dataprojektor), manipulace a hry s prostorovými a rovinnými útvary v geometrii apod… 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 
- operuje s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly 

Kompetence k řešení problémů: 
- rozpozná a chápe problém, promýšlí a plánuje způsoby řešení (zejména při řešení slovních úloh) 
- využívá logických, matematických a empirických postupů při řešení problému 

Kompetence komunikativní: 
- vyjadřuje myšlenky a názory v logickém sledu 
- porozumí různým typům záznamů a obrazovým materiálům a je schopen je samostatně využít 
- naslouchá ostatním a účinně se zapojuje do diskuse 

Kompetence pracovní: 
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- dodržuje vymezená pravidla (ve třídě i v odborných učebnách) 
- správně a bezpečně používá matematické pomůcky (magnetické tabulky, počítadla, pravítka, kružítka, matematická tělesa…) 

Matematika – 2. stupeň: 
Výuka probíhá ve všech ročnících vyššího stupně 4 hodiny týdně. Předmět je členěn na práci s číslem a proměnnou, geometrii v rovině a 
prostoru, závislosti, vztahy a práci s daty, nestandardní aplikační úlohy a řešení problémových úloh.  

Výuka matematiky má i na 2. stupni výrazně dovednostní a činnostní charakter. Role učitele spočívá především v efektivním zaměstnání žáků v 
době vyučování –  řeší samostatně nebo ve skupině úlohy a problémy, vyhledávají a vyvozují na základě vlastní činnosti nové poznatky a 
zdůvodňují je. 

Žáci se učí efektivně pracovat s kalkulátorem při numerických výpočtech (vyučující rozhoduje, v kterých situacích je jeho využití ve třídě 
vhodné) a poznávají výhody moderních technologií při grafickém projevu nebo při zpracování dat.  

  
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání,  
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- osvojuje si matematické nástroje – pojmy, vztahy, vzorce, algoritmy, metody řešení 
- využívá matematické poznatky a dovednosti v konkrétních příkladech, praktických úlohách ze života, ale také v ostatních předmětech i 

v reálném životě 
Kompetence k řešení problémů: 

- provádí rozbor úlohy, vytváří plán řešení úkolu, volí správnou variantu a ověřuje její správnost 
- osvojené postupy řešení využije i při řešení obdobných úkolů 

Kompetence komunikativní: 
- vyjadřuje se přesně a stručně s využitím matematické terminologie a symboliky 
- prezentuje svá řešení, zdůvodňuje správnost svých postupů 
- porozumí a orientuje se v různých textech, tabulkách, diagramech, grafech 

Kompetence sociální a personální: 
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- jedná s ostatními ve skupině s úctou, dovede požádat o pomoc nebo ji poskytnout ostatním 
- má důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, ale nepovyšuje se 

Kompetence občanské: 
- respektuje názor druhých 
- dodržuje pravidla slušného chování 
- sebevědomě a zodpovědně přistupuje k plnění úkolů 

Kompetence pracovní: 
- správně používá matematické pracovní pomůcky (pravítka, kružítka, úhloměry) 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- získané znalosti a dovednosti využívá při přípravě na další vzdělávání a profesní zaměření 

 

Matematika – 1. stupeň 
 
1. ročník – 4 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo 
Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

kompetence vztahy 
1.   Číslo a početní operace      
  Žák počítá předměty v daném souboru, vytváří 

soubory s daným počtem prvků do 20 (včetně). 
 Učení   

  Čte, zapisuje a porovnává čísla od 0 do 20, užívá 
znaménka "je větší, je menší, rovná se". 

 Učení 
Problém 

   

  Sčítá a odčítá bez přechodu přes 10, užívá 
znaménka "plus, mínus, rovná se". 

 Učení    

  Vyhledá a zobrazí číslo na číselné ose (do 20).  Učení    
  Ukáže daný sloupec a řádek.  Učení    
  Používá sčítání a odčítání v praktických situacích 

(nakupování, hry, běžné situace...). 
 Učení 

Komunikace 
 PRV 

  Řeší slovní úlohy v oboru do 20 a umí je i sám 
vytvořit. 

 Problém 
Komunikace 
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  Rozumí pojmu "o n-více, o n-méně".  Učení    
1.  Závislosti, vztahy a práce s 

daty 
  OSV/1c  

  Orientuje se v čase (v hodinách).  Učení    
  Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a 

posloupnosti čísel. 
 Problém    

1. Orientuje se v prostoru, rozumí pojmům "vpravo, 
vlevo, před, za, hned před, hned za, nahoře, dole, 
vpředu, vzadu, uprostřed". 

Geometrie v rovině a                       
v prostoru 

Učení 
Pracovní 

OSV/1a  

  Rozezná, pojmenuje, nakreslí nebo vymodeluje 
základní rovinné útvary (trojúhelník, čtverec, 
obdélník, kruh) a jednoduchá tělesa (koule, 
krychle, válec). 

     

  Rozpozná základní rovinné útvary ve skutečných 
předmětech. 

 Problém  PČ 

 
 
Matematika 2. ročník – 4 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
     2.                       Číslo a početní operace      
  Sčítá a odčítá s přechodem přes desítku písemně 

i zpaměti. 
 Přirozená čísla do 20 Učení    

  Řeší příklady s jednou závorkou.   Učení     
  Aplikuje znalosti a dovednosti při řešení 

praktických úloh, slovních úloh a sám umí úlohu i 
vytvořit. 

  Problém 
Komunikace  

  PRV 

  Řeší slovní úlohy s užitím vztahů "o více, o 
méně". 

  Učení  
Problém 

    

  Rozumí a využívá znalosti "záměna sčítanců".   Učení     
   

Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100. 
Přirozená čísla do 100 Učení     

  Sčítá a odčítá desítky.        
  Rozkládá čísla na desítky a jednotky.        
  Vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose,        
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teploměru, modelu. 
  Počítá po jedné i po desítkách do 100.        
  Zaokrouhluje čísla na desítky.         
  Seznamuje se s výrazy sčítanec, součet, 

menšenec, menšitel, rozdíl. 
Přičítá jednociferné číslo k dvojcifernému bez 
přechodu přes základ a vypočítá příslušné 
příklady odčítání. 
Přičítá násobky deseti k dvoucifernému číslu a 
vypočítá příslušné příklady odčítání. 
Přičítá jednociferné číslo k dvoucifernému a 
odčítá jednociferné číslo od dvouciferného 
s přechodem přes základ. 
Řeší jednoduché slovní úlohy i úlohy se vztahy "o 
více, o méně" a umí je i sám vytvořit. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problém 
Komunikace  

    

  Vyjmenuje řady násobků 2, 3, 4, 5.  Násobení a dělení přirozených 
čísel v oboru násobilek do 100 

Učení OSV/1b    
  Chápe násobení jako opakované sčítání stejných 

sčítanců – jednoduše to vysvětlí. 
Učení     

  Zautomatizuje si násobení i dělení v oboru do 50.   Učení     
  Aplikuje dovednosti při řešení praktických úloh, 

slovních úloh a sám umí úlohu i vytvořit. 
  Problém     

     2.                       Závislosti, vztahy a práce s daty       
  Čte údaje na hodinách, včetně digitálních (hodiny, 

minuty, sekundy). 
  Učení   PRV 

  Orientuje se v čase – rozliší vztahy den – hodina 
– minuta – sekunda. 

  Učení     

  Umí sledovat činnost či děj, které jsou závislé na 
čase (např. režim dne, změna teploty během 
dne….) a zapsat o tom jednoduchý zápis nebo 
vyplnit jednoduchou tabulku.  

  Pracovní    

  Ví, kdy začínají a jak dlouho trvají pravidelně se 
opakující činnosti a děje během dne (odchod a 
příchod do školy, délka vyučovací hodiny, délka 
přestávky, doba snídaně, oběda, večeře, délka 
spánku…). 

  Učení     

     2.                       Geometrie v rovině a v prostoru    PČ 
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  Rozlišuje pojem kreslení a rýsování.   Učení     
  Osvojuje si správné návyky při rýsování.   Pracovní     
  Kreslí křivé a rovné čáry.   Pracovní     
  Rýsuje a měří úsečky na centimetry, označí krajní 

body velkými písmeny. 
  Pracovní   ČJ  

  Odhaduje délku úseček na decimetry, centimetry.   Učení     
  Zná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné 

útvary a jednoduchá tělesa – nově kvádr. 
  Pracovní    PČ 
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Matematika 3. ročník – 5 hodin týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
3.   Číslo a početní operace      

  Vytvoří konkrétní soubor v oboru do 1000 (penězi, 
na milimetrovém papíru,…). 

Číselný obor do 1000 Učení  PRV 

  Počítá po jednotkách, desítkách a stovkách.  Učení    
  Sčítá a odčítá dvojciferná čísla bez přechodu i s 

přechodem přes základ. 
  Učení     

  Čte a zapíše trojciferná čísla.   Učení     
  Znázorní dvojciferné i trojciferné číslo na číselné 

ose. 
  Učení     

  Porovnává čísla pomocí číselné osy, používá 
k tomu znamének. 

  Učení   
Problém 

    

  Řeší úlohy na porovnávání dvojciferných i 
trojciferných čísel. 

  Problém     

  Zaokrouhluje čísla na desítky a stovky.   Problém     
  Rozkládá čísla do 1000 v desítkové soustavě.   Problém     
  Sčítá a odčítá násobky sta i s přechodem 

násobků sta. 
  Učení     

  Písemně sčítá a odčítá dvě dvojciferná i 
trojciferná čísla a provádí kontrolu záměnou 
sčítanců. 

  Učení     

  Používá výrazy sčítanec, součet, menšenec, 
menšitel, rozdíl. 

  Učení     

  Řeší a vytváří slovní úlohy v tomto oboru i úlohy 
typu "o více, o méně". 

  Problém     

  Provádí předběžný odhad výsledku.   Učení     
3.  Násobení a dělení v oboru 

násobilek a mimo obor 
násobilek v číselném oboru do 

100 

     

  Automaticky užívá spoje všech násobilek (nově 6 
– 10). 

 Učení     



91 
 

  Nahradí násobení jako opakované sčítání 
stejných sčítanců. 

Problém     

  Řeší příklady násobení a dělení v oboru 
násobilek. 

  Učení     

  Řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na 
násobení a dělení v oboru násobilek i mimo ně 
do 100. 

  Komunikace 
Problém 

    

  Řeší úlohy typu n-krát více a n-krát méně.   Problém     
  Dokáže pamětně vynásobit jednociferné číslo 

dvojciferným mimo obor násobilek (jednodušší 
případy). 

  Učení     

  Sestavuje a čte tabulky násobků.   Pracovní     
  Využívá tabulek násobků v praxi (ceny zboží, 

vzdálenosti,...)při tvorbě úloh. 
  Pracovní   PRV 

  Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor 
násobilek a určí neúplný podíl a zbytek. 

  Učení     

  Používá výrazy: činitel, součin, dělenec, dělitel, 
podíl, neúplný podíl. 

  Učení     

  Provádí samostatně kontrolu svých početních 
výkonů. 

  Učení     

  Provádí odhady výsledků.   Učení     
3.   Závislosti, vztahy a práce s daty      

  Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 
jednotek času. 

  Učení  PRV  

  Popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života. 

  Komunikace     

  Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel.   Učení     
3.  Geometrie v rovině a v prostoru     
  Rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky         

s přesností na milimetry. 
  Pracovní    

  Označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou 
přímek. 

  Pracovní    

  Sestrojí úsečku a změří délku úsečky s přesností 
na milimetry. 

  Pracovní    

  Převádí jednotky délky na mm, cm, dm, m, km.   Učení     
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  Provádí odhady vzdáleností a délek.   Problém     
  Určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, 

čtverec, obdélník) sečtením délek jejich stran. 
  Učení     

  Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa, 
nachází je v realitě.                                                                   
Porovnává velikost útvarů, odhaduje délku 
úsečky. 

  Pracovní                                                                       
 
 

Problém 

  PČ 

  Rozezná a nakreslí jednoduché souměrné útvary 
v rovině. 

  Pracovní    

 
 
Matematika 4. ročník – 5 hodin týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

4.   Číslo a početní operace Učení   
  Žák počítá do 1 000 000 po statisících, 

desetitisících a tisících. 
Čte, píše a zobrazí čísla na číselné ose v daném 
oboru. 
Porovnává čísla do 1 000 000 a řeší příslušné 
nerovnice. 
Zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, 
sta a desítky. 
Rozkládá čísla v desítkové soustavě. 
Pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše 
dvě číslice různé od nuly. 
Písemně sčítá a odčítá (sčítá alespoň 3 čísla). 
Pamětně  násobí a dělí čísla do 1 000 000 
(nejvýše se 2 různými číslicemi) jednociferným 
číslem. 
Písemně násobí jednociferným a dvojciferným 
činitelem. Písemně dělí jednociferným dělitelem. 

 Číselný obor do 1 000 000      
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Zlomky 
  Názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku.       
  Pojmenuje jednotlivé části zlomku.       
  Řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, 

třetiny, čtvrtiny, pětiny a desetiny daného počtu. 
 Problém    

  Sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy 
jmenovatel se rovná 1 až 10. 

  Učení     

4.   Závislosti, vztahy a práce s 
daty 

  OSV/1c   

  Vyhledává, sbírá a pod vedením učitele třídí data.  Komunikace  PRV 
  Čte a s pomocí učitele sestavuje jednoduché 

tabulky a diagramy mapující známé události, 
činnosti a děje. 

  Problém 
Komunikace 

  PRV 

4.   Geometrie v rovině a v prostoru     
  Určí vzájemnou polohu dvou přímek. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice 

a kružnice 
Učení    

  Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou.  Pracovní    
  Sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku 

s ryskou. 
 Pracovní    

  Narýsuje kružnici s daným středem a daným 
poloměrem. 

  Pracovní     

  Pozná a sestrojí trojúhelník.  Trojúhelník Pracovní     
  Pozná souměrný útvar.  Souměrnost Učení     
  Určí osu souměrnosti modelováním, překládáním 

apod. 
 Učení    

  Nakreslí souměrný útvar.   Pracovní     
  Určí obsah rovinného obrazce pomocí čtvercové 

sítě. 
 Obsah čtverce a obdélníku, síť 

kvádru a krychle 
Učení     

  Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu 
obdélníku a čtverce. 

 Učení    

  Vymodeluje síť kvádru a krychle.  Pracovní    PČ  
  Vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě.   Pracovní    PČ 
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Matematika 5. ročník – 5 hodin týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy  
5.   Číslo a početní operace Učení    

  Žák čte a zapisuje čísla do miliónu i přes milión.  Přirozená čísla      
  Porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na 

číselné ose. 
      

  Zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou 
přesností (na milióny, statisíce, tisíce, sta, 
desítky). 

      

  Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (čísla mají 
nejvýše dvě číslice různé od nuly). 

      

  Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla.       
  Písemně odčítá dvě přirozená čísla.       
  Pamětně násobí a dělí přirozená čísla v 

jednoduchých případech. 
      

  Zná přednost v pořadí výpočtů – používá zákony 
distributivní, asociativní, komutativní. 

      

  Písemně násobí až čtyřciferným činitelem.       
  Písemně dělí jednociferným a dvojciferným 

dělitelem (včetně dělení se zbytkem). 
      

  Samostatně provádí kontroly výpočtů.       
  Řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí                 

k jednomu nebo dvěma výpočtům s přirozenými 
čísly. 

   Problém   PRV 

     Desetinná čísla Učení     
  Zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu desetin 

a setin. 
      

  Zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na 
číselné ose. 

      

  Zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na 
celky. 

      

  Sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin.       
  Násobí a dělí desetinné číslo deseti.       
  Násobí a dělí desetinné číslo přirozeným číslem  

menším než 10. 
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  Užívá desetinné číslo v praktických situacích.       
  Řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných 

čísel. 
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty. 

  Problém   PRV 

  Zlomky se jmenovatelem 10 a 100 zapisuje 
desetinným číslem. 
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku. 
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
základem v oboru kladných čísel. 
Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose. 

 Zlomky, celá čísla       

5.   Závislosti, vztahy a práce s daty Učení OSV/1c  PRV 
  Vyhledává, sbírá a třídí data.  Problém    
  Čte a sestavuje jednoduché tabulky, diagramy 

(např. sloupkový diagram) a grafy v soustavě 
souřadnic. 

  Problém     

5.   Geometrie v rovině a v prostoru Učení    
  Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici). 
 Pracovní  PČ 

  Zručně pracuje při konstrukcích s kružítkem.  Pracovní  PČ 
  Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené 

čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho 
stran. 

 Pracovní    

  Sestrojí rovnoběžky a kolmice.  Pracovní    
  Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 

základní jednotky obsahu. 
 Učení    

  Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché 
osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti 
útvaru překládáním papíru. 

 Pracovní    

  Vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce.  Učení    
  Zná a převádí jednotky obsahu mm², cm², km², a 

ha. 
 Problém    

  Řeší slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku a 
čtverce. 

 Problém    
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  Vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením 
obsahů jejich podstav a stěn. 

 Učení    

  Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníků a 
čtverce, povrchu kvádru a krychle. 

 Problém  PČ, PRV 

  Vyhledává informace matematického charakteru 
na internetu, upravuje je ve Wordu, pracuje se 
softwarovými programy. 

Vyhledávání informací a práce 
se softwarem 

Učení    INF 

 Řeší jednoduché praktické slovní úlohy  
a problémy, jejichž řešení je do značné míry 
nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech 
školské matematiky.  

Nestandardní 
aplikační úlohy a problémy 

Slovní úlohy, číselné 
a obrázkové řady, 

magické čtverce, prostorová 
představivost. 

Problém  INF 

 
 
 
Matematika 2. stupeň 
 
Matematika 6. ročník – 4 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
6. Rozlišuje vhodný způsob učení v různých 

předmětech, srovná matematiku s jazykovým 
vyučováním. 

 

Vhodné metody učení 
 
 

Přirozená čísla 

  OSV/1c,2f    

  Používá přirozená čísla k modelování situací, 
provádí odhady, využívá početní zákony 
při pamětném i písemném počítání.  
Aplikuje znalosti a dovednosti ve slovních 
úlohách.  

Přirozená čísla – upevňování 
všech početních výkonů, 

zobrazení čísel na číselné ose, 
porovnávání a zaokrouhlování 

čísel 

Učení OSV/1c   
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    Desetinná čísla       
  Zaokrouhluje a porovnává desetinná čísla, 

pracuje s desetinnými čísly, sčítá, odčítá, násobí 
a dělí desetinná čísla. 

Desetinná čísla – sčítání a 
odčítání, porovnávání a 

zaokrouhlování 

Učení     

  Řeší jednoduché slovní úlohy s využitím všech 
operací s desetinnými čísly. 

Násobení a dělení desetinných 
čísel – zavedení násobení 
desetinných čísel číslem 

desetinným; operace 
s desetinnými čísly (kombinování 

operací), slovní úlohy  

Učení 
Problém 

    

    Dělitel a násobek       
  Rozezná prvočíslo od čísla složeného, řeší 

jednoduché úlohy vedoucí k určení dělitele a 
násobku (příprava na zlomky). 

Prvočíslo, číslo složené, se znaky 
dělitelnosti, rozklad čísel na součin 
prvočísel, určení čísel soudělných 
a nesoudělných, nalezení dělitele 

a násobku 

Učení     

   
Rozeznává rovinné obrazce, měří a sestrojuje 
úsečky dané délky, rýsuje rovnoběžky a kolmice, 
provádí konstrukci kružnice, čtverce, obdélníka - 
řeší složitější úlohy. 

Rýsování a měření 
Bod, úsečka, přímka, kružnice, 
obdélník, čtverec, trojúhelník; 

využití modelů a stavebnic 

 
Pracovní 

    

    Úhel, souměrnost       
  Narýsuje úhel dané velikosti, změří velikost úhlu, 

úhly sčítá a odčítá.  
Úhel a jeho velikost – odhad a 

měření velikosti úhlů, konstrukce 
úhlů dané velikosti, osa úhlu, 

sčítání a odčítání úhlu (grafické), 
rozdělení úhlů, operace s úhly 

(stupně, minuty) 

Učení     

  Využívá vedlejších úhlů, rozliší pravý, ostrý a 
tupý úhel.  

      

    Trojúhelník       
  Charakterizuje a třídí trojúhelníky, sestrojí výšky 

a těžnice, dopočítává zbývající údaje ze zadání, 
rýsuje trojúhelník.  

Druhy trojúhelníka, jeho úhly, 
výšky a těžnice, kružnice vepsaná 
a opsaná, vlastnosti úhlů a stran 

v trojúhelníku, konstrukce 
trojúhelníku podle sss, sus, usu; 

zápisy a rozbory 
 

Učení     
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Obdélník a čtverec 
  Určí obsah pomocí čtvercové sítě i výpočtem, 

vypočítá stranu z obsahu a obvodu. 
Obsah obdélníka a čtverce, 
převody jednotek obsahů 

Učení   F 

    Geometrická tělesa       
  Rozeznává kvádr a krychli, načrtne jejich síť. Tělesa a jejich sítě Učení     
  Odhaduje a počítá objem a povrch hranolů a 

krychle, črtá v rovině, převádí v jednotkách 
objemu, hmotnosti, pracuje s modely. 

Hranoly a krychle – povrch, objem, 
jednotky, převody jednotek 

objemů, hmotnosti;  slovní úlohy, 
práce s modely a stavebnicemi  

Učení   F 

 
 
Matematika 7. ročník – 4 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
7.   Celá čísla       
  Zvládá algoritmy pro operace s celými čísly. Zanese 

celá čísla na číselnou osu.  
Sčítání, odčítání, násobení a 

dělení celých čísel, čísla 
opačná, absolutní hodnota, 

číselná osa 
 

Učení     

    Zlomky       
  Krátí a rozšiřuje zlomky. Základní pojmy (čitatel, 

jmenovatel), grafické 
znázornění, zlomek v základním 

tvaru, rozšiřování a krácení 
zlomku 

Učení     

  Počítá se zlomky, aplikuje v praktickém životě, 
využívá souvislosti mezi zlomky a desetinnými čísly.  

Převod desetinného čísla na 
zlomek a zpět, smíšené číslo, 
převrácené zlomky, společný 

jmenovatel (společný násobek), 
operace se zlomky (sčítání, 
odčítání, násobení, dělení), 
porovnávání zlomků, slovní 

úlohy 

Učení     
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    Racionální čísla       

  Pracuje s racionálními čísly, porovnává je a zanáší 
na číselnou osu.  

Operace s racionálními čísly 
(sčítání, odčítání, násobení a 
dělení), zanesení na číselnou 
osu, porovnávání racionálních 
čísel, shrnutí desetinných čísel 
a zlomků (kladné a záporné) 

Učení     

    Poměr, přímá a nepřímá 
úměrnost 

      

  Dělí čísla v určitém poměru, kreslí plánky v poměru 
zmenšení či zvětšení, rozezná z plánků skutečné 
rozměry. 

Poměr, převrácený poměr, 
krácení a rozšiřování poměrů, 

měřítko mapy, zvětšení, 
zmenšení 

Učení     

  Rozezná přímou od nepřímé úměrnosti, rýsuje grafy 
úměrností, vypočítá neznámou z praktických úloh, 
zakreslí body do souřadnicového systému a 
vyjadřuje souřadnice bodů. 

Trojčlenka, pravoúhlá soustava 
souřadnic, grafy úměrností, 
koeficienty přímé a nepřímé 

úměrnosti, slovní úlohy  

Učení     

    Procenta       
  Vypočítá chybějící část, aplikuje procenta v praxi 

(úrok, úroková míra, sazby, úvěry…). 
Základ, procentová část, počet 

procent, promile, vyjádření 
procent desetinným číslem a 
zlomkem, slovní úlohy, využití 

procent v praxi 

Učení     

    Shodnost a osová 
souměrnost 

      

  Určuje shodné útvary, přemisťuje útvary ve středové 
a osové souměrnosti. 

Shodnost, věty o shodnosti, 
samodružný bod, konstrukce 

ve středové a osové 
souměrnosti, středově a osově 

souměrné útvary 

Učení     
Problém 

    

    Čtyřúhelníky       
  Rozlišuje geometrické útvary, jejich specifické 

vlastnosti, narýsuje je a vypočítá obsahy a obvody.  
Rovnoběžníky, lichoběžníky 

(vlastnosti), konstrukce, obvody 
a obsahy trojúhelníků, 

rovnoběžníků, lichoběžníků,   
praktické úlohy 

Učení     
Problém 
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Matematika 8. ročník – 4 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
8.   Mocniny       
  Pracuje s mocninami pomocí vzorců, určuje 

mocniny a odmocniny z tabulek a pomocí 
kalkulátorů.  

Pojem mocnina, druhá mocnina 
a odmocnina, třetí mocnina a 

odmocnina, mocnina 
s přirozeným mocnitelem, 

vzorce na mocniny  

Učení     

    Pythagorova věta       
  Užívá Pythagorovu větu, vyhledává pravoúhlý 

trojúhelník v útvarech, aby využil Pythagorovu větu. 
Používá Pythagorovu větu v praktických životních 
situacích – slovní úlohy.  

Definice, užití Pythagorovy věty   
v pravoúhlém trojúhelníku, 

v rovinných útvarech a tělesech 

Učení 
Pracovní 

    

    Výrazy       
  Pracuje s výrazy, dosazuje za neznámou, 

vyhledává neznámou, aby ji pomocí operací 
vypočítal.  

Pojem neznámá, celistvé a 
číselné výrazy, hodnota výrazu, 

sčítání, odčítání, násobení 
výrazů (mnohočlenů), vytýkání, 

rozklad pomocí vzorců  

Učení     

    Lineární rovnice       
  Řeší lineární rovnice, pomocí ekvivalentních úprav, 

provádí zkoušku, využívá rovnosti dvou stran.  
Ekvivalentní úpravy, zkouška Učení    

Problém 
    

    Slovní úlohy       
  Využívá výrazů a rovnic pro řešení praktických úloh 

ze života.  
Pohybové úlohy, úlohy                

o společné práci, praktické 
úlohy 

Problém    

    Kruh, kružnice, válec       
  Sestrojí kružnice a sečny, tečny, využívá Thaletovy 

věty při konstrukci i výpočtu.  
Pojem kruh, kružnice, 

konstrukce, vzájemná poloha 
kružnic a kružnice s přímkou, 
pojem π, obsah a obvod, síť 
válce, objem a povrch válce;  

slovní úlohy  
 

Učení    
Pracovní 

    

  Aplikuje obsahy a délky kružnic, povrch a objem 
válce při řešení praktických úloh.  

     

  Modeluje pomocí papírů, špejlí a modelovací hmoty 
tělesa.  
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    Konstrukční úlohy       
  Pomocí zadaných rozměrů črtá, rýsuje a provádí 

zápis konstrukce. Rozděluje čtyřúhelníky, 
porovnává jejich vlastnosti (úhlopříčky, strany, úhly).  

Konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků 

Pracovní     

 
 
Matematika 9. ročník – 4 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
9.   Podobnost, stejnolehlost       
  Zvětšuje, zmenšuje útvary podle koeficientů 

podobnosti, aplikuje zobrazení ve stejnolehlosti.  
Koeficient podobnosti, věty          
o podobnosti, stejnolehlost 

Učení    
Pracovní 

    

    Lomený výraz       
  Určuje podmínky řešitelnosti, zjednodušuje 

lomené výrazy, určuje jejich hodnotu.  
Pojem lomený výraz, podmínky 
řešitelnosti, krácení, rozšiřování 

lomených výrazů, sčítání, 
odčítání, násobení, dělení 

lomených výrazů, složené lomené 
výrazy  

Učení OSV/1c   

    Funkce       
  Rozezná podle předpisu či grafu funkce, určuje 

body funkcí, rostoucí a klesající funkci.  
Pojem funkce, předpis funkce, 

definiční obor funkce, obor 
hodnot, funkční hodnota, grafy 

funkcí, nulové body, průběh 
funkce, intervaly  

Učení     

    Lineární funkce       
  

 

 

Zakresluje lineární funkce, určuje, zda body jsou, 
či nejsou součástí funkce, graficky i početně hledá 
průsečíky funkcí, využívá soustav rovnic 
při slovních úlohách (dvě neznámé), řeší lineární 
nerovnice. 

Předpis, graf, polohy lineárních 
funkcí (soustavy rovnic), soustava 

dvou lineárních nerovnic  

Učení     
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Kvadratická funkce       

  Črtá grafy, hledá vrcholy, řeší kvadratické rovnice, 
hledá nulové body.  
Řeší praktické úlohy pomocí kvadratických rovnic. 

Předpis, graf, lokální maximum, 
minimum, obor hodnot, 

kvadratická rovnice, nerovnice 
řešená pomocí diskriminantu, 

slovní úlohy s kvadrátem  

Učení     
Problém  
Pracovní 

   

         

    Goniometrické funkce       
  Určuje hodnoty goniometrických funkcí sin, cos, tg 

(cotg) v prvním kvadrantu pomocí pravoúhlého 
trojúhelníku.   

Graf, průběh funkce, rozdělení na 
kvadranty, určování funkčních 

hodnot a obráceně úhlů pomocí 
kalkulátoru; goniometrické funkce 
v pravoúhlém trojúhelníku; slovní 

úlohy  

Učení     

  Určuje hodnoty úhlů goniometrických funkcí 
s využitím poměru stran v rovinných útvarech.                                                
Modeluje pravoúhlý trojúhelník a určuje neznámé 
hodnoty pomocí goniometrických funkcí. 

     

  Aplikuje vše ve slovních úlohách.        
    Tělesa       
  Črtá sítě těles i samotná tělesa, vytváří vzorce pro 

výpočet povrchů a objemů (využívá znalostí 
rovinných útvarů).  

Síť těles, povrchy a objemy 
kužele, jehlanu, koule, komolého 

jehlanu, komolého kužele 

Učení     
Pracovní 

    

  Při výpočtech využívá goniometrické funkce.       
  Modeluje pomocí stavebnic tělesa a hledá v nich 

výšky tělesové i stěnové úhlopříčky.  
      

  Hledá tělesa v životě a počítá jejich objemy, 
povrchy tak, aby je aplikoval v každodenním 
životě.  

Slovní úlohy  Problém    
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 
Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie         
Vyučovací předmět:  

Informatika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou 
vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje 
rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního 
vzdělávání.  

Základem práce s informacemi jsou však čtení s porozuměním, orientace v číselné řadě a v abecedě, vyhledávání v atlasech a ve slovnících a 
další dovednosti, které žáci získávají již na počátku své cesty za vzděláním. Čtenářská gramotnost je tak základem práce s informacemi. 
Informační technologie se potom stávají významným pomocníkem. Žáci se v hodinách naučí obsluhovat základní programy tak, aby se byli 
schopni v tomto oboru i dále vzdělávat.   

 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 5) Kreativita  
Mediální výchova: 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 4) Tvorba mediálního sdělení 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- vyhledává na internetu informace, kterými získává a prohlubuje znalosti 
- při zpracování zadaných úkolů využívá znalostí z různých vzdělávacích oblastí 

Kompetence sociální a personální: 
- pracuje ve dvojici, přijímá jiný názor 
- pracuje ve skupinách na projektech zadaných v prezentačních programech 
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Kompetence pracovní: 
- bezpečně využívá počítačovou a digitální techniku a ovládá ji 
- připravuje se na své budoucí povolání, které se bez této techniky neobejde 

Kompetence k řešení problémů: 
- snaží se přijít na problematické situace a vztahy v základních programech, učitel ho vede k jejich řešení 
- chápe souvislosti a problémy své vesnice, třídy, kterou prezentuje 

Kompetence občanské: 
- při společné práci na zadaném úkolu respektuje názor svých spolužáků 
- je platným členem pracovního týmu 

Kompetence komunikativní: 
- prezentuje svou práci vytvořenou v prezentačních programech a poslouchá prezentaci jiných 
- využívá možnosti informační a komunikační technologie pro komunikaci s okolím  

 
 
Informatika 1. stupeň 
 
Informatika 5. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové  
kompetence vztahy 

5. Nezapojuje přístroj do zástrčky. Bezpečnost práce s počítačem  Učení    
  Nezasahuje dovnitř ani se nedotýká zadní strany 

skříně počítače a jeho periferií. 
Pracovní     

5. Zná zdravotní rizika spojená s dlouhodobým 
užíváním výpočetní techniky, pojmenuje je. 

Počítač a zdraví Občan    

                                                                                     
Pozná tyto části počítače: monitor, skříň počítače, 
klávesnice, myš, reproduktory, tiskárna a ví, k 
čemu slouží. 

Základní obsluha                 
Části počítače 

Pracovní     

  Sám správně zapne a vypne počítač a ví, kdy má 
zapnout a vypnout monitor. 

Zapnutí a vypnutí počítače a 
monitoru 

      

  Používá kliknutí a dvojklik. Ovládání počítače myší       
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  Používá důležité klávesy: Enter, Escape, šipky, 
písmena, číslice, mezerník, Shift, Delete, 
Backspace. 

Ovládání počítače klávesnicí       

  Najde tlačítko Start, najde hodiny a hledanou ikonu 
na ploše. 

Orientace na ploše počítače       

5. Podle návodu učitele spustí a vypne program. Práce s programy Učení   ČJ, PRV, M 
  Pracuje sám s výukovými programy určenými pro 

5. ročník. 
        

  Zavírá okno křížkem, zmenšuje a zvětšuje okno. Práce s oknem       
  Tvoří grafické objekty v programu Příslušenství a 

pracuje s nimi. 
Příslušenství       

  Podle návodu učitele dokáže:                       
prohlédnout, vytvořit, přejmenovat, vyhodit složku, 
soubor.                                                                                                                          

Práce se složkami a soubory       

5. Pod vedením učitele:                                                  
vybere druh, velikost, tloušťku, náklon a podtržení 
písma, napíše krátký text, dokáže smazat text, 
náhledem se na text podívá.                                                     

Microsoft Word Učení   ČJ 

5. Spustí program Internet Explorer. Internet Explorer       
  Pod vedením učitele:                                                  

zapíše adresu do správného pole, používá pole 
Zpět, Vpřed, Přejít, Zastavit, Domů. 

Ovládání a procházení 
internetem 

Učení     

  Chrání si svá osobní data při práci s internetem a 
zvažuje, kdy je zveřejnit. 

Ochrana osobních dat Občan     

  Pod vedením učitele navštěvuje stránky vhodné pro 
svou věkovou kategorii. 

Vyhledávání informací Sociální  ČJ, PRV, M, TV 

  Komunikuje pomocí Internetu a jiných 
komunikačních nástrojů. 

Elektronická pošta, SMS a další 
komunikační nástroje 
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Informatika 2. stupeň 
 
Informatika 6. ročník – 1 hodina týdně 
Informatika 8. ročník – 1 hodiny týdně 
Informatika 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6.–9.  Historie výpočetní techniky                    

  
Orientuje se v druzích PC a popíše jejich základní 
součásti. 

Základní jednotky informatiky, 
typy počítačů 

Učení   
  

  Vysvětlí funkci dalších periférií, připojí je.. Externí zařízení Učení     

  Rozlišuje typy záznamových médií a pracuje 
s nimi. 

Záznamová média Pracovní    

6., 8.   Operační systém Windows                  

  
Rozlišuje soubory a adresáře, chápe jejich 
strukturovanost, využívá je při své práci.                                       

Stromová struktura (adresář, 
podadresář) 

Problém   
  

  

Ovládá běžné uživatelské činnosti. Pojmy operačního systému a 
základní obsluha (práce s okny, 

vypínání a zapínání PC, jiné 
programy) 

Pracovní   

  

6.   Uživatelské programy        

  Vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí 
programů z Příslušenství. 

Práce v Příslušenství (malování, 
kalkulačka, WordPad apod.) 

Pracovní     

6., 8.  Internet                                            

  
Přihlásí se do sítě a odhlásí se z ní, otevře 
stránku, jejíž adresu zná. Najde stránku, jejíž 
adresu nezná, vyhledá ji ve vyhledávači. 

Fungování, přihlášení, prohlížeče Učení   

OV, RV, Z, D, PŘ, 
CH, M, F, ČJ, AJ, 

ČJ, NJ… 
  

Využívá služby základních portálů, komunikuje 
elektronickou cestou.  

Elektronická pošta, procházení 
stránek, SMS a další komunikační 

nástroje 

Sociální   

  
Vyhledá informace z různých oblastí, pracuje se 
slovníky on-line. 
 

Vyhledávání informací Problém  
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6.– 9.  
Zpracovává informace získané z různých zdrojů                         
v textovém editoru.  

Microsoft Word 
Práce s textem, tvorba tabulek, 
grafika dokumentu, propojení 

Internetu a Wordu 

  
Učení 

  
  

ČJ   
  

9.  

Upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu,  
zařazuje vhodně do textu další objekty (obrázky, 
tabulky apod.). 

Styly, šablony, hromadná 
korespondence, pravidla pro 

estetickou úpravu 

Učení   
  

 
 
Seznámí se s technologickými možnostmi při 
tvorbě MS a jejich omezeními. 
Vyjmenuje hlavní cíle a prostředky reklamy. 

Technologické možnosti tvorby 
mediálního sdělení 

 
 

Učení 

 
 

MED/1d,4b,c,d ČJ 

6., 8.    PowerPoint                                    

  
Vytvoří různě rozložené snímky (nadpis, tabulky, 
text, obrázek …). 

Základy práce se snímky Pracovní   
  

  
Vloží do prezentace různé objekty (graf, tabulka, 
obrázek, video, hudba, hypertextový odkaz …), 
dodržuje pravidla autorského zákona. 

Vlastnosti prezentací, vkládání 
objektů (text, grafika, diagramy) 

Učení   
  

  Zvolí vhodné efekty prezentace a načasuje ji. Efekty, časování       

  
Prezentuje svou osobu, třídu, školu, vesnici v 
programu pro tvorbu prezentací. 

Zásady pro zpracování počítačové 
prezentace 

Sociální 
Občan      

Komunikace 

MED/4d 
OSV/5a OV, TV, VV, D, Z, 

ČJ    

8.   Počítačová grafika                                                

  
Pořídí snímek s přihlédnutím k aktuálním 
podmínkám prostředí, ve kterém fotografuje. 
Obrázek uloží do složky v počítači. 

Pořizování snímků Pracovní   
  

  
Využívá grafické programy pro úpravu fotografií, 
ořeže, natočí, změní kontrast, světlo… 
Zkomprimuje. 

Úprava fotografií Problém 
Učení 

  
 

  

Vytvoří prezentaci upravených snímků v jiných 
programech než PowerPoint.  
Používá přechody, vkládá hudbu nebo mluvené 
slovo, dodržuje pravidla autorského zákona. 

Vytvoření prezentace Problém  

 

8.   Úprava videí        

  
Pořídí videonahrávku s přihlédnutím k aktuálním 
podmínkám prostředí. 
Uloží do složky v počítači. 

Pořizování Pracovní   
  



108 
 

  
V programu pro úpravu videí nahrávku sestříhá, 
zkrátí, vloží přechody mezi scénami, podbarví 
hudbou nebo mluveným slovem. 

Úprava videa Problém 
Učení 

Pracovní 

  
 

  Vytvoří film vhodný do DVD přehrávačů a PC. DVD Učení     
9.   Excel       

  
  

  

Vytvoří a upraví tabulky. Tabulky Pracovní     
Využívá předvolené matematické funkce (součet, 
průměr …). 

Matematické operace Problém   
M 

Tabulky doplní o grafickou prezentaci dat. Grafy Učení     
9.  Webové stránky        
  Edituje, vkládá a vytváří text. Tvorba stránek Učení   

OV, HV, VV, RV, 
ČJ, AJ, NJ 

  Ovládá většinu nástrojů.                 Práce s textem Učení   
  Navrhuje grafickou úpravu. Problém   

  
Zveřejňuje a aktualizuje informace. Prezentace na Internetu Sociální OSV/5a, 

MED/4d 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět         
Vyučovací předmět:  

Prvouka 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a učí se pouze na 1. stupni. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a 
děje, utváří si svůj prvotní ucelený obraz světa. Na základě praktického poznávání se učí vyjadřovat své myšlenky, a dojmy, reagovat na a 
podněty jiných. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. 
Časová dotace činí: v 1. ročníku 2 hodiny týdně a ve 2. a 3. ročníku 3 hodiny týdně. 

  
Prvouka se člení do 5 tematických celků: 
• V tematickém celku Místo, ve kterém žijeme, se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat 

organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na praktické poznávání a na přímé zkušenosti žáků, například  
v dopravní výchově. 

• V tematickém celku Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi. Seznamují se se základními 
právy a povinnostmi, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí. 

• V tematickém celku Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají 
v čase. Samostatným vyhledáváním, získáváním poznatků a zkoumáním se má u žáků vyvolat zájem o minulost.  

• Tematický celek Rozmanitost přírody vede žáky k poznávání Země jako planety sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají 
velkou rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody naší vlasti. Učí se dbát na ochranu životního prostředí. 

• V tematickém celku Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě znalostí o člověku jako živé bytosti. Žáci se seznamují 
s tím, jak se člověk mění a vyvíjí a co je pro něj vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Učí se 
zodpovídat za své zdraví, bezpečnost, ale i za zdraví a bezpečnost jiných lidí.  
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Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 
4) Psychohygiena, 6) Poznávání lidí, 7) Mezilidské vztahy, 8) Komunikace, 9) Spolupráce a soutěživost  
Environmentální výchova: 1) Ekosystémy, 2) Základní podmínky života, 4) Vztah člověka k prostředí 
Výchova demokratického občana: 1) Občanská společnost a škola  
Multikulturní výchova: 2) Lidské vztahy 
 
Klíčové kompetence: 
Obsah předmětu je natolik různorodý, že budeme rozvíjet všechny klíčové kompetence. V různé míře se v předmětu objeví klíčová kompetence k 
učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská i pracovní. 
 
 

Prvouka - 1. stupeň  
 
Prvouka 1. ročník – 2 hodiny týdně 
Prvouka 2. ročník – 3 hodiny týdně 
Prvouka 3. ročník – 3 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
   Místo, kde žijeme    

2. Popisuje svůj dům, ve kterém bydlí                                            Domov Komunikace   
3. Navrhne si rozmístění svého pokoje.  Pracovní  PČ,VV 
1.  Uvede základní pravidla bezpečného chování v 

budově i v areálu školy.      
Škola Problém   

 Připraví si věci na vyučování.                                            Pracovní  PČ 
1. Dbá na bezpečnost při cestě do školy a ze školy, 

orientuje se v okolí školy, svého bydliště a v obci, 
vyjmenuje riziková místa a situace, kde mu hrozí 
nebezpečí.                                                            

Obec Problém  TV (vycházky) 

 Uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
v roli chodce.  

 Občan  TV (dopr. hřiště) 
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3. Uplatňuje základní pravidla silničního provozu 
v roli cyklisty. 

 Občan   

1.  
2. 

Pamatuje si adresu svého bydliště. 
Vysvětlí cestu k důležitým budovám v obci.        

 Učení  VV 

    3. Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště, školu, významné budovy a cestu na 
určené místo.     

 Problém  VV 

2. Informuje o službách v obci.                                              Občan  ČJ 
3. Pohovoří o úspěších a problémech obce.  Občan 

Komunikace 
ENV/4a   

 Začlení obec do příslušného kraje.                                     Okolní krajina (místní, oblast, 
region) 

Učení   
 Zhodnotí typ krajiny v okolí obce, posoudí její 

estetickou hodnotu a vliv na život člověka.                                                                                          
Komunikace  ČJ 

 Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. 
Zhodnotí vhodnost zásahů lidí do krajiny. 
Vyjmenuje významné orientační body.                  

 Komunikace ENV/1f  

2.–3. Řídí se podle zásad bezpečného pohybu 
v přírodě.       

 Občan   

3. Určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
v turistické mapě blízkého okolí vyznačí 
významná místa.                                                                       

Mapy obecně zeměpisné a 
tematické 

 

Pracovní   

   Lidé kolem nás    
1. Vyjmenuje rodinné příslušníky. Vytvoří věkovou 

posloupnost.                                                                                  
Rodina Komunikace 

Problém 
 VV 

2. Hovoří o chování a problémech v rodině, 
rozdělení rolí, vztazích, právech a povinnostech. 
Objasní svou roli v rodině.                                                                                             

 Komunikace OSV/2a,e,g 
OSV/7a 

ČJ 

3. Jednoduše vysvětlí funkci rodiny a mezigenerační 
vztahy.                    

 Komunikace   

1. Vysvětlí povolání rodičů a další známá povolání.                                    Pracovní   
    2. Odvodí význam a potřebu různých povolání a 

pracovních činností.                                                                        
 Pracovní  ČJ, VV, M 

3. Rozliší, zda jde o práci duševní či fyzickou.                                     Pracovní   
1. Rozpozná zaměstnance školy a objasní jejich 

práci. 
Soužití lidí Občan   
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3. Vyvodí pravidla pro soužití v rodině, ve škole, 
v obci a zhodnotí, jak je dodržuje.                                                                  

 Občan OSV/7a 
MULT/2e,f 

 

1.–3. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, k jejich přednostem i 
nedostatkům.       

 Občan OSV/6a,b 
OSV/7c 

 

1.–3. Zhodnotí své chování z hlediska dodržování 
školního řádu.          

Chování lidí Občan OSV/3a,7a  

 Používá základní pravidla chování (prosba, 
poděkování, žádost, omluva, pozdrav).                                                  

 Občan OSV/7a,c ČJ 

3. Vhodným způsobem hodnotí vlastnosti své, svých 
spolužáků, sousedů.                   

 Sociální OSV/2a,e,g,7c 
 

 

 Je ohleduplný, předchází konfliktům a zvládá 
vlastní emocionalitu, přizná svou chybu, přijme 
prohru, domluví se na společném řešení 
problému. 

 Sociální OSV/9a,b,11b  

2. Konkretizuje svá práva a povinnosti.                               Právo a spravedlnost Občan   
3. Snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a 

chování, která porušují základní lidská práva. 
 Občan   

 Hodnotí změny v obci. Poukáže na možnosti 
zlepšení životního prostředí, kulturního vyžití a 
celkového života v obci.                  

Kultura Komunikace  ČJ 

1.–3. Podle svých možností se aktivně účastní 
kulturních akcí v obci  i regionu, hodnotí je.                                                                              

 Občan DEM/1c  

   Lidé a čas    
1. Vyjmenuje měsíce, dny v týdnu, dny pracovní a 

dny volna, rozlišuje čas práce a odpočinku.                                                                                                                                       
Orientace v čase a časový řád Učení   

2. Rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok, 
rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt.  

 Problém  M 

3. Určí jakýkoli čas, vyznačí čas na digitálním 
displeji.                             

 Problém  M 

 Využívá časové údaje při svých denních 
činnostech. Orientuje se v denním režimu.                                                                              

 Problém   

1. Vytváří si představu roku s jednotlivými ročními 
obdobími.  

 Učení   

3. Používá kalendář, orientuje se v kalendářním a 
školním roce.                                                                           

 Učení   
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1. 
1.–3. 

 
2.–3. 

Rozpozná současnost a minulost.                                       
Orientuje se ve vánočních a velikonočních 
tradicích, vyjmenuje některé obyčeje.           
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti na příkladech porovnává odlišnosti 
života lidí, porovnává zvyky a práci lidí v minulosti 
a současnosti.   

Současnost a minulost v našem 
životě 

Učení 
Občan 

 
Problém 

 ČJ, HV 

 

 

 Pojmenuje některé kulturní či historické památky 
ve své obci.                                                                         

Regionální památky Občan   

3. Interpretuje významné události svého regionu a 
obce, vyjmenuje některé významné rodáky.                                                               

 Komunikace    
Učení 

ENV/4a ČJ 

 Interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté 
s okolím naší obce.                                                                   

Báje, mýty, pověsti Komunikace  ČJ 

   Rozmanitost živé a neživé 
přírody 

   

1. Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. 
Třídí rostliny na byliny a dřeviny, popíše jejich 
základní části.                               

Rostliny Učení   

2. Pozná vybrané rostliny v dané lokalitě.                               Problém   
1.–2. Vyjmenuje a popíše základní části těla u savce a 

ptáka. 
Pozná nejběžnější druhy zvířat, třídí je na domácí, 
hospodářská a volně žijící a uvede jejich význam 
pro člověka. 

Živočichové Učení 
 
 

  
 

VV, HV 

2. Popíše, jak se starat o psa nebo jiné domácí 
zvíře.                                                   

 Sociální  ČJ 

1.– 2. Porovná chování živočichů v závislosti na ročním 
období.                            

 Problém   

2. 
 

3. 

Uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě. Pohovoří o nich. 
Třídí některé živé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků. 

Rostliny, živočichové, houby Učení              
Komunikace 

Problém 

  

 Pozoruje, popíše a porovná základní 
společenstva v daných lokalitách regionu.                                                             

    

 Pojmenuje některé jedovaté a nebezpečné 
organismy.       

 Učení               
Občan 
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 Vyjmenuje základní podmínky pro život rostlin a 
živočichů.    

 Učení   

3. Hodnotí význam vody, vzduchu a půdy pro život.  
Uvede změny skupenství vody.                                                                                  

Voda a vzduch Občan 
Učení 

ENV/2a,b,c  

2. Určí a roztřídí některé neživé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků.    

Nerosty, horniny a půda Problém   

3. Uvede známé horniny a nerosty a hodnotí je po 
stránce jejich hospodářského využití.                                                                                

 Učení   

2. Pozoruje a provádí jednoduché pokusy, zkoumá 
vlastnosti vody, vzduchu a půdy.                          

 Pracovní  PČ 

1.–3. Hodnotí dodržování pravidel správného chování 
v přírodě u sebe i ostatních.  

Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 

Občan   

2.–3. Aktivně se podílí na ochraně přírody a životního 
prostředí. Třídí odpad.                                                                           

 Pracovní ENV/4a PČ, TV (turistika) 

3. Rozlišuje činnosti člověka na prospívající 
životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak.                                                              

 Problém ENV/4b  

1. Pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit 
materiál.         

Látky a jejich vlastnosti Učení   

3. Změří základní veličiny pomocí jednoduchých 
nástrojů a přístrojů  (hmotnost, délka, teplota).                                                                            

 Pracovní  M 

 Rozlišuje prvky živé a neživé přírody.                                 Učení   
 Porovnává známé látky a určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti. 
Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých 
látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti.                       

 Problém       
 

Pracovní 

 PČ 

1. 
1.–2. 

 
 

1. 

Rozliší den a noc.                          
Pozoruje a zhodnotí změny počasí. 
Pozoruje, popíše a porovná viditelné změny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.          
Pozoruje a popisuje práce na poli, v sadě, na 
zahradě.     
Vysvětlí, jak člověk pečuje o zimní přírodu.                     

Vesmír a Země Učení   
 
 

Komunikace   
Problém  HV 

Učení               
Komunikace 

 TV (vycházky) 

 Učení  ČJ 
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   Člověk a jeho zdraví    

1. Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně - preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle. Zvládá 
sebeobsluhu.    

Péče o zdraví, zdravá výživa 
 

Pracovní   

2. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah 
ke zdraví. 

 Občan ENV/4d TV 

3. 
 
 

1. 
 

2. 
1.- 3. 

Orientuje se v denním režimu. Účelně organizuje 
svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle 
vlastních potřeb.    
Rozliší pojmy zdraví, nemoc, úraz. V případě 
potřeby sdělí své zdravotní potíže a pocity.                                 
Vysvětlí, jak se chovat době nemoci.  
Předvede ošetření drobných poranění a přivolání 
první pomoci.                                                 

Denní režim 
 
 

Zdraví, nemoc, úraz 
 
 
 

Pracovní 
 
 

Komunikace 
 

Sociální 
Pracovní 

 

OSV/3b 
OSV/1b,c,2f 

 

 

1. 
2. 

 

Rozpozná základní části lidského těla. 
Ukáže a pojmenuje smyslová ústrojí a polohu 
základních orgánů v těle. 

Lidské tělo Učení 
Sociální 

  

3. Vyjmenuje základní životní potřeby a životní 
projevy člověka. 

Životní potřeby a projevy Učení   

    2. 
 
 

3. 
 

1.- 3. 

Rozezná nebezpečí různého charakteru (doprava, 
chemické látky v domácnosti, el. proud, sport a 
zájmová činnost), oheň, mimořádná událost. 
Vyjmenuje a využívá bezpečná místa pro hru a 
trávení volného času. 
Uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu v roli chodce (i při 
jízdě na in-linech, koloběžce atd.) Jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 
Rozezná účastníky silničního provozu a vztahy 
mezi nimi. 
Pozná základní nebezpečné modelové situace a 
způsoby jejich řešení. 
Zvládá pravidla chůze po chodníku a stezkách a 
uplatňuje je (při akcích školy). 
Popíše bezpečné chování při chůzi po silnici, 
včetně užití reflexních doplňků. 

Osobní bezpečí 
 
 

Bezpečná hra 
 

Silniční provoz 
 
 
 
 
 

Nebezpečné situace 
 

Chůze po chodníku, silnici 
 
 
 

Občan 
 
 

Občan 
 

Občan 
Učení 

 
 
 
 

Problém 
 

Občan 
 
 
 

  
TV 
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Bezpečně přechází (přes přechod i bez něj, se 
světelnými signály, přes dvojitýpruh). 
Předvede bezpečné chování při cestování 
hromad. prostředky, respektuje ostatní cestující. 
Popíše bezpečné cestování autem, zná význam a 
techniku poutání. 
Vysvětlí, proč je důležité používat na silnici 
všechny smysly (např. riziko užívání sluchátek). 
Zná dopravní značky (vzhled a význam), které se 
týkají chodců. 

 
 

Hromadné prostředky 
 

Cestování autem 
 

Vnímání smysly 
 

Dopravní značky 
 

 
 

Sociální 
Občan 

 
 

Problém 
 

Učení 
 

 Zná zásadu obezřetného chování při setkání 
s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je 
mu nepříjemná.   
Předvede, jak v případě potřeby požádá o pomoc 
pro sebe i pro jiné, rozliší přitom důvěryhodné a 
nedůvěryhodné osoby. 
Vysvětlí pojem šikana, týrání, sexuální zneužívání 
a řekne, koho může v případě potřeby požádat o 
pomoc, dbá na vlastní bezpečí. 

Komunikace s neznámými lidmi 
 
 
 

Žádost o pomoc 
 
 

Hrubé násilí 
 
 

 

Občan 
 
 
 

Občan 
 
 

Občan 
 

 

OSV/6c 
 
 
 

OSV/8d,4c 
 
 

OSV/2e,g 
 

 

ČJ, DV 
 
 
 

ČJ, DV 
 
 

 

1.–3. 
 
 
 
 
 
 
 

1. – 3.  Diskutuje o konkrétních nebezpečích spojených s 
riziky běžného života (doprava, chemické látky v 
domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová 
činnost), s ohněm, s mimořádnou událostí. 
V předložených modelových situacích odhadne 
riziko, nebezpečnou situaci. 
Uvede základní pravidla, jimiž se řídí v běžných 
životních situacích, aby neohrozil fyzické i duševní 
zdraví své ani zdraví jiných. 
Vyjmenuje některé mimořádné události. 
Osvojí si schéma chování v případě, kdy se ztratí, 
zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy. 
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech.                            
Při modelových situacích předvede účelně 
chování ve stavu nouze, při mimořádných 
událostech, např. při požáru. 
Rozpozná rozdíl mezi signály (varovný signál, 

Mimořádné události a rizika 
ohrožení s nimi spojená 

 
 
 
 

Pravidla a bezpečnost 
 
 
 

Chování v nouzi 

Občan 
 
 
 
 
 

Občan 
 
 
 

Občan 
Občan 

 
 
 
 
 
 

 ČJ, DV 
 
 
 

ČJ 
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požární poplach, zkouška sirén). 
Pozná označení nouzového východu, zná únikové 
cesty ze školy. 
Ovládá čísla tísňových volání a nacvičuje jejich 
používání, ví, že se nesmí zneužívat.  
Přivolá pomoc některým z osvojených způsobů. V 
případě potřeby použije linku tísňového volání. 

Komunikace 
 

 Předvede správný způsob komunikace s 
operátory tísňových linek. Popíše svou pozici v 
neznámém prostředí. 

Přivolání pomoci při ohrožení 
fyzického a duševního zdraví 

   

1. – 3. Vysvětlí pojem rodina a partnerství. Vysvětlí 
funkce rodiny a povinnosti jednotlivých členů.                            
Diskutuje o vztazích v rodině i mimo ni. 

Partnerství, rodičovství, základy 
sexuální výchovy 

Komunikace 
Sociální 

  

1. – 3. Vyjmenuje některé návykové látky a pohovoří 
o jejich nebezpečí. 
Osvojuje si na modelových situacích odmítání 
návykových látek.                                                                                     

Návykové látky a zdraví Občan 
 

Komunikace 

 ČJ, DV 
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Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět         
Vyučovací předmět:  
 

Vlastivěda 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět Vlastivěda navazuje na předmět Prvouka a učí se pouze ve 4. a 5. ročníku. Žáci poznávají širší okolí a postupně se seznamují s místně i 
časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi. Učí se chápat fungování celé společnosti, 
porozumět soudobému způsobu života s jeho přednostmi i problémy (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti 
a východisko do budoucnosti. Žákům se předkládají krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, aby je soustředěně pozorovali, přemýšleli o nich a 
chránili je. Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je tedy vlastní prožitek žáků a propojení s reálným životem a praktickou zkušeností. 

Časová dotace činí: 2 hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. 

  
Vlastivěda se člení do 3 tematických celků: 
• V tematickém celku Místo, ve kterém žijeme, žáci navazují na vědomosti získané v prvouce. Nyní se soustředí na poznávání širšího okolí, 

vztahů a souvislostí v něm. Učí se chápat organizaci života v obci, ve společnosti. Různé činnosti a úkoly mají přirozeným způsobem 
probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště a postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Důraz je kladen na 
praktické poznávání, na přímé zkušenosti žáků, například v dopravní výchově.  

• V tematickém celku Lidé kolem nás si žáci osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam 
solidarity, vzájemné úcty a snášenlivosti mezi lidmi. Poznávají, jak se lidé sdružují, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se s jejich základními 
právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí a celou společnost. Poznávají i některé globální 
problémy.   

• V tematickém celku Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Učí se poznávat,  jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám 
podléhají v čase. Navazuje se na učivo z prvouky o významných událostech v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším 
okamžikům v historii naší země. Žáci samostatně vyhledávají informace, zkoumají získané poznatky, a tak se u nich probouzí zájem o 
minulost. Předpokládá se společná návštěva památek, sbírek, muzeí a knihoven. 
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Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 6) Poznávání 
lidí, 7) Mezilidské vztahy, 8) Komunikace, 9) Spolupráce a soutěživost, 10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 11) Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Environmentální výchova: 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
Výchova demokratického občana: 1) Občanská společnost a škola, 2) Občan, občanská společnost a stát, 3) Formy participace občanů 
v politickém životě, 4) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá, 2) Objevujeme Evropu a svět, 3) Jsme Evropané 
Multikulturní výchova: 1) Kulturní diference, 2) Lidské vztahy, 3) Etnický původ, 5) Princip sociálního smíru a solidarity 
 
Klíčové kompetence: 
Obsah předmětu je natolik různorodý, že budeme rozvíjet všechny klíčové kompetence. V různé míře se v předmětu objeví klíčová kompetence k 
učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská i pracovní. 
 
 
 
Vlastivěda 4. ročník – 2 hodiny týdně 
Vlastivěda 5. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
    Místo, kde žijeme       

4. Určí polohu svého bydliště, začlení ho do 
příslušného kraje. 

Okolní krajina (místní, region, 
kraj) 

Problém  ČJ 

 Vyhledá poznatky o Opavsku.                Problém   
 Hovoří o pamětihodnostech, zvláštnostech a 

zajímavostech Opavska.                                                          
 Občan 

Komunikace 
  

5. Sleduje a porovnává osídlení, hospodářství a 
kulturu jednotlivých krajů.    

Kraje ČR Problém   

 Vyhledává informace o jednotlivých krajích, 
hovoří o nich.                                                            

 Problém 
Komunikace 

 INF 

4. Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce.                                                                

Naše vlast Občan              
Komunikace 

 ČJ 
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 Popíše symboly našeho státu a jejich význam. 
Vyhledá informace o Armádě ČR.                

 Občan 

5. Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest.                                                           

Evropa a svět Komunikace GLOB/1a ČJ, VV, HV 

 Porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i 
jiných zemích.                                                                         

 Komunikace GLOB/1d  

 Zařadí umístění ČR z hlediska zeměpisného 
(svět, Evropa).                                                                      

 Učení GLOB/2b,f,g  

 Shromažďuje poznatky o Evropě a státech EU, 
vyhledává a třídí informace z učebnic, knih, 
internetu.  

 Učení GLOB/2a,b,c 
GLOB/3a 

INF 

4. Orientuje se v plánu, na mapě i v přírodě podle 
světových stran 
Objasní vysvětlivky a grafiku mapy.                                
Vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách ČR a 
Evropy.            

Mapy obecně zeměpisné a 
tematické 

Učení   

4.–5.  Učení  
 
 
 

OSV/2h,3c 

 
4.  

 
 

Lidé kolem nás 
Rodina 

Učení 
 
 

Komunikace 
Pracovní
  

 
 
 

ČJ Vysvětlí život a funkci rodin.  
Konkretizuje své představy o budoucím povolání.                                            

4–.5. Diskutuje o demokratických principech, zejména 
o právu svobodně vyjádřit názor, odmítání násilí, 
o toleranci k odlišnostem.             

Soužití lidí Učení DEM/4a,c 
MULT/2b 

 

5. Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi (rasové, 
sociální, pohlavní), rozumí pojmům odlišnost a 
rovnost lidí.               

Odlišnost a rovnost lidí Občan MULT/1d,e,2a,3b  

4. 
 

 

Poukáže na významné sociální problémy a 
nesnášenlivost mezi lidmi a dokáže vyjádřit a 
obhajovat svůj názor. 

Sociální problémy Sociální DEM/2e  
OSV/10b 

MULT/3f,5a 

 

5. Vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, 
mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci.                            

Pravidla v mezilidských vztazích Občan OSV/7a                
DEM/1a 

MULT/2e,f 

 

4. Shromažďuje informace o politických stranách, 
zájmových spolcích a církvích. Uvede základní 
rozdíly mezi nimi a jejich význam.                                         

Politické strany, zájmové spolky, 
církve 

Problém DEM/3c  
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4. 
 

4.- 5. 

Do plánku obce zakreslí existující firmy a 
obchody. 
Vyjmenuje možnosti charitativní činnosti, pomoci 
nemocným a sociálně slabým. 

 
 

Charitativní činnost 
 

Problém 
 

Občan 
 

 
 

4. – 5. Rozpozná ve svém okolí chování a jednání, která 
se už tolerovat nemohou a která porušují lidská 
práva nebo demokratické principy. 
Vyjmenuje některé etické zásady. 
Všímá si rizikových situací a chování, upozorní 
na ně. 
Předchází konfliktům. 

Chování lidí Sociální 
Občan 

  

4. - 5. Pohovoří o svých právech a povinnostech žáka 
školy.                  

Právo a spravedlnost Občan   

 Vyjmenuje základní práva dítěte.      
 

 Komunikace 
 

OSV/7b 
 

 
 

5. Vysvětlí pojmy právní ochrana občanů a majetku, 
včetně nároku na reklamaci. 
Vysvětlí pojem soukromé vlastnictví a duševní 
hodnoty.  

 Učení 
Občan 

DEM/2a  

4.–5. 
 

 
4. – 5. 

Uvede příklady protiprávního jednání, chování, 
která porušují základní lidská práva (korupce, 
krádež, šikanování, zneužívání, týrání).       
Rozlišuje vlastnictví soukromé, veřejné, osobní a 
společné.    
Uvede rozdíl mezi hmotným a nehmotným 
majetkem.  
Používá peníze v běžných situacích. Vysvětlí 
hotovostní a bezhotovostní formu placení.  
Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze. 
Rozlišuje pojmy rozpočet, příjmy a výdaje 
domácnosti. 
Na příkladu ukáže nereálnost plánovaných 
výdajů. 
Vysvětlí, proč spořit, kde a kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy. 
Vysvětlí pojmy banka, úspory, půjčky. 
 

 
 
 

Vlastnictví 
 

Majetek 
 

Způsoby placení 
 
 
 

Rozpočet, příjmy a výdaje 
 
 
 

Spoření, půjčky a dluhy 

Občan 
 

 
Učení 

 
Učení 

 
 
 
 
 

Učení 
 

Problém 
 
 
 

Učení 

OSV/7b  
 
 
 
 
 
 
 

M 
 

M 
 

M 
 

M 
 

M 
 

M 
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5. 

 
Vysvětlí pojmy masová kultura a subkultura. 
 
Podle svých možností se zúčastňuje kulturních 
akcí a hodnotí je.                      
Využívá vlastních zkušeností s kulturními 
institucemi a hovoří o nich, prohlubuje si 
poznatky o druzích umění.                                                                            

Kultura  
Učení 

Sociální 
Občan 

 
Občan 

  

  DEM/1c VV 
 
 

ČJ 

4.–5.  

5. 

4. 
 

5. 

Poukáže na problémy v obci, navrhne jejich 
řešení.  
Shromáždí příklady o globálních problémech 
konzumní společnosti, zejména našeho životního 
stylu, vyhodnotí je a pokusí se navrhnout řešení.                                                         
Při konkrétních činnostech obhajuje svůj názor, 
popřípadě připouští svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení se spolužáky.                   

Základní globální problémy 
 

Globální problémy a náš životní 
styl 

Problém 
 

Sociální 
 
 

Sociální           
Komunikace 

ENV/4a,c 
 

ENV/4b 
 
 

OSV/11a 
OSV/9a,b 

 

 

   
   Lidé a čas    

4. Pracuje s časovými údaji a zaznamenává je na 
časovou přímku.                      
Orientuje se v časové přímce.  
Vysvětlí pojem generace.   

Orientace v čase a časový řád Problém 
 

Problém 

 M 
 

M 5.  

4. Objasní nejdůležitější historické události vývoje 
naší země.             

Současnost a minulost v našem 
životě 

Učení   

4.–5. Na vybraných ukázkách srovnává a hodnotí 
způsob života a práce lidí na našem území 
v minulosti a současnosti.   
O zjištěných rozdílech mezi životem dnes a 
v dávných dobách jednoduše pohovoří.                

Komunikace    
Učení 

  

4. Objasní náplň práce některých profesí 
zabývajících se zkoumáním minulosti a obnovou 
historických památek.                                                     

Obory a instituce zkoumající 
minulost 

Pracovní   

5. 
 

4.- 5. 

Využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 
informačních zdrojů pro pochopení minulosti. 
Objasní historické důvody pro zařazení některých 
státních svátků a významných dnů.   

 
 

Státní svátky a významné dny 

Učení VV 
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4. Zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, kulturních památek, archivů, knihoven a 
sbírek, muzeí a galerií pro pochopení minulosti 
opavského regionu.  
Vyjmenuje nejvýznamnější kulturní, historické a 
přírodní památky v opavském regionu.                                                                        

Regionální památky Občan ENV/3e 
 
 
 
 

OSV/1c 

VV 

Interpretuje některé báje a pověsti v rámci 
regionu i vlasti.                                                              

Báje, mýty, pověsti Komunikace  ČJ, VV 

 
 
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět         
Vyučovací předmět:  
 

Přírodověda 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět Přírodověda navazuje podobně jako Vlastivěda na předmět Prvouka a učí se jen ve 4. a 5. ročníku. Žáci dále rozvíjejí dovednost 
pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, a utváří si tak svůj prvotní ucelený obraz světa. Na základě 
praktického poznávání se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných. Podmínkou 
úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací a propojení s reálným životem a 
praktickou zkušeností, například v poskytování první pomoci. Na základě poznání sama sebe a svých potřeb se žáci snaží porozumět okolnímu 
světu. 

Časová dotace činí: 2 hodiny týdně ve 4. a 5. ročníku. 

 Přírodověda se člení do 2 tematických celků: 
 
• Tematický celek Rozmanitost přírody vede žáky k poznávání Země jako planety sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají 

velkou rozmanitost živé a neživé přírody naší vlasti. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat 
důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu. Učí se dbát na 
ochranu životního prostředí. 
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• V tematickém celku Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě znalostí o člověku jako živé bytosti, která má své 
biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se 
člověk mění a vyvíjí a co je pro něj vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů. Získávají základní 
poučení o zdravotní prevenci a o poskytování první pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, 
včetně mimořádných událostí. Učí se zodpovídat za své zdraví, bezpečnost, ale i za zdraví a bezpečnost jiných lidí.  

 
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 
4) Psychohygiena, 6) Poznávání lidí, 7) Mezilidské vztahy, 8) Komunikace, 9) Spolupráce a soutěživost, 10) Řešení problémů a rozhodovací 
dovednosti, 11) Hodnoty, postoje, praktická etika 
Environmentální výchova: 1) Ekosystémy, 2) Základní podmínky života, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka 
k prostředí 
Multikulturní výchova: 1) Kulturní diference, 2) Lidské vztahy, 3) Etnický původ, 5) Princip sociálního smíru a solidarity 
 
Klíčové kompetence: 
Obsah předmětu je natolik různorodý, že budeme rozvíjet všechny klíčové kompetence. V různé míře se v předmětu objeví klíčová kompetence k 
učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská i pracovní. 
 
 

   
 
Zkoumá a hodnotí vlastnosti látek, využívá 
měření, tabulek a grafů.        
Objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody. 
Popíše změny látek a skupenství.         
Založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu. 
Měří základní veličiny a prakticky užívá jejich 
základní jednotky. 

Rozmanitost živé a neživé 
přírody 

   

4. - 5. Látky a jejich vlastnosti Pracovní 
 

 PČ, M 

4. 
 

 Učení 
 

  

4. - 5.  Problém 
Pracovní 

 PČ 

     
4. Objasní význam vody a vzduchu pro život a 

zdůrazní nutnost jejich ochrany.  
Voda a vzduch Učení 

 
ENV/1c,2a,b  
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Popíše koloběh vody v přírodě a proudění 
vzduchu.                                                               

Učení 
Komunikace 

4. Vysvětlí využití některých hornin, nerostů a půdy  
v hospodářství ČR.                                                            

Nerosty, hornina, půda Učení ENV/2c  

 Vysvětlí pojem zvětrávání, vznik půdy a její 
význam.    

 Učení   

5. Na základě základních znalostí o pohybu Země 
vysvětlí střídání ročních období  a časová pásma.                              

Vesmír a Země Učení   

4.–5. Nachází shody a rozdíly přizpůsobení organismů 
prostředí.                                                                         

Rostliny, houby, živočichové Učení ENV/2d  

4. Pozoruje, porovnává a zaznamenává rozmanitosti 
v závislosti na ročních obdobích.                                   

  Problém     

 Pozoruje, zkoumá a charakterizuje základní 
společenstva ve vybraných lokalitách regionu.                                     

  Pracovní  ENV/1a,b   

 Vyvozuje vzájemné vztahy mezi organismy 
v těchto společenstvech.        

  Učení ENV/2d    

 U vybraných živočichů popíše stavbu těla, výživu, 
průběh a způsob života, vyhodnotí jejich význam 
pro člověka.                            

  Učení   VV 

4. Popíše péči o pokojové rostliny a domácí zvíře.                                Komunikace    
4. - 5. Prakticky třídí organismy do známých skupin, 

využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy.                             
  Pracovní     

4. - 5. Vysvětlí důležitost základních životních podmínek 
pro život na Zemi.                                                                       

Životní podmínky Komunikace ENV/2a,b,c   

4. Objasní pojem rovnováha v přírodě.  Rovnováha v přírodě Učení     
 Popíše vliv činností lidí na přírodu a posoudí, 

které činnosti přírodnímu prostředí pomáhají a 
které ho poškozují.                                   

  Problém ENV/3f,4b   

4. - 5. Diskutuje o odpovědnosti lidí za ochranu a tvorbu 
životního prostředí, rostlin a živočichů.                         

Ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody 

Občan ENV/3d 
OSV/11a 

ČJ 
  

Třídí odpad a diskutuje o způsobu likvidace 
odpadů.                           

 Komunikace ENV/3d,4b  

5. Objasní pojem chráněné území a uvede příklady.          Občan ENV/3e    
4.–5. Zdůvodní nutnost ochrany životního prostředí a 

aktivně se na ní podílí.                                                  
  Občan ENV/3e PČ 

5. Rozliší ekologické a neekologické zdroje energie.         Učení    
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4.- 5. 

 

Vyhledá informace o ekologických problémech, 
živelných a ekologických katastrofách 
v celosvětovém měřítku a diskutuje o nich.  

 
 

 

Komunikace 
 

 

ENV/4c 
 

 

INF 

Diskutuje o rizicích spojených s ročními obdobími 
a sezónními činnostmi, včetně volnočasových 
aktivit.   
Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z 
nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí, jako jsou např. bouřky, povodně, laviny, 
požáry, tropické teploty, velké mrazy…  
V modelové situaci prokáže schopnost účinně se 
chránit.                              

Rizika v přírodě Komunikace 
 

Učení 
 
 

Občan 

  

   Člověk a jeho zdraví       
5. Popíše stavbu lidského těla. 

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho 
narození.          

Lidské tělo, psychika Učení OSV/2c   

5. Využívá poznatků o lidském těle k  vysvětlení 
základních funkcí orgánových soustav a k 
podpoře vlastního zdravého způsobu života.  
Respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty. 
Vysvětlí základy lidské reprodukce.                            
Vysvětlí  biologické a psychické změny v 
dospívání a zná zásady intimní hygieny         

  Učení 
 
 

Sociální 

    

  
Ohleduplně se chová k druhému pohlaví a 
orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního 
chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku. 
Diskutuje na téma etická stránka vztahů a etická 
stránka sexuality, uvede příklady pěkných vztahů 
ze života, knihy či filmu, v nichž se projevují láska, 
věrnost a zodpovědnost. 
Pozná zneužívající osobu (blízkou, ale i 
neznámou), rozezná rizikové situace, riziková 
místa i rizikové osoby a řekne ne na nevhodné 
návrhy, má základní právní povědomí, umí 
přivolat pomoc. 

Partnerství, rodičovství  
 
 
 

Pěkné vztahy 
 
 
 

Zneužívání 
 

 
 
  

 
Sociální 

 
 

Sociální 
 
 
 

Občan 

    
5. OSV/7a  
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5. Bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu 
v případě rizikových situací (zná označení pro 
nouzové východy a únikovou cestu). 
Účelně se chová v situacích ohrožujících zdraví a 
v modelových situacích simulujících mimořádné 
události. 
Rozezná označení uzávěru plynu a vody.  
Přivolá pomoc dospělého k záchraně ohroženého 
člověka – zraněného, tonoucího apod. 
Vysvětlí pojem integrovaný záchranný systém, 
charakterizuje jeho základní složky, funkce a 
činnost. 
Diskutuje o příčinách a prevenci vzniku požárů, 
ochraně a evakuaci při mimořádných událostech. 
Zvládá základní pravidla bezpečného zacházení 
s ohněm. Rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze 
uhasit požár. 

Mimořádné události a rizika 
ohrožení s nimi spojená 

 
Účelné chování 

 
 
 

Přivolání pomoci 
 

Integrovaný záchranný systém 
 
 

Požární ochrana 
 

  

Občan 
 
 
 
 
 
 

Sociální 
 

Občan 
 
 

Problém 
 

Pracovní 

     

5. 
 
 
 

 
 

Vytvoří pro sebe denní režim, vymezí čas pro 
učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních 
potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných 
osob, například pomoc při domácí práci. Uvede 
několik zásad efektivního učení, včetně rozvoje 
paměti, a snaží se je uplatňovat. 
Pohovoří o tom, jak dodržuje zásady zdravého 
životního stylu. 
Uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou. Vysvětlí pojem duševní hygiena. 
Sestaví jídelníček s vhodnou skladbou potravin 
z hlediska správné výživy. 
Vysvětlí rozdíl mezi nemocí přenosnou a 
nepřenosnou, uplatňuje zásady jejich prevence, 
uvede způsob ochrany před infekcemi přenosnými 
krví (hepatitida, HIV/AIDS) 
Rozpozná život ohrožující zranění, zajistí 
lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění 
(dezinfikuje a ošetří je, ošetří opařeniny a 
popáleniny, zastaví krvácení, zafixuje zlomenou 
končetinu). 

Péče o zdraví, zdravá výživa 
 
 
 
 

 
Zdravý životní styl  

  
  
 
 

 
 

Ohrožení zdraví nemocí, 
zraněním 

Sociální 
Pracovní 

 
 

 Učení 
 

Sociální 
 

Sociální 
Pracovní 

 
 

 
Občan 

 
 
 
 

Pracovní 

 
OSV/3b 

 
 

OSV/1b 
OSV/2f,10c 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

TV 
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Vyjmenuje příčiny úrazů. Ošetří úrazy různého 
charakteru. Předvede správný postup při zásahu 
jiného člověka elektrickým proudem. 

4. Předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek.                               

Návykové látky a zdraví Sociální  ČJ, DV 

 Diskutuje o problémech nebezpečí závislosti na 
hracích automatech a počítačích.  
Pohovoří o nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií.  

  Komunikace 
 

Komunikace 

 ČJ 

4.- 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. - 5. 

Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 
všemi smysly a vyvodí odpovídající závěry pro 
své chování jako chodec a cyklista. 
Předchází rizikovým situacím v dopravě a 
v dopravních prostředcích. 
Jsou-li podmínky pro nácvik, zvládá základní 
techniku jízdy na kole a základní manévry (změnu 
směru jízdy, odbočování, předjíždění…). 
Ukáže, jak bezpečně jede přes křižovatku i po 
kruhovém objezdu. 
Popíše výbavu jízdního kola a její funkci. 
Zná dopravní značky a jejich význam: 
Dálnice – Jednosměrný provoz - Přikázaný směr 
jízdy vpravo – Hlavní pozemní komunikace 
Vyjmenuje bezpečnostní prvky. 
Předvede základní postupy první pomoci. 
Zná nebezpečí spojená s nálezem neznámého 
předmětu, látky či munice; se sloupy a stožáry 
elektrického vedení, spadlými dráty elektrického 
vedení, transformátory; železničními vagóny. 
Popíše, jak jsou označovány nebezpečné látky. 
 

Osobní bezpečí 
Silniční provoz 

 
 
 

Jízda na kole 
 
 
 
 

Dopravní značky 
 
 
 
 

První pomoc 
Nebezpečné předměty 

 
 
 

Nebezpečné látky 
 

Násilí v médiích 
 
  
  

 
Sociální 

 
 

Občan 
 

Pracovní 
 
 
 

Učení 
 
 
 
 

Sociální 
Občan 

 
 
 
 

Občan 
 

Sociální 
Komunikace 

  
  
  

 
TV 

 Dopravní hřiště 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČJ 

4.–5. Hovoří o brutalitě a různých formách násilí v 
médiích. 

4. Diskutuje o krizových situacích (šikana, týrání, 
sexuální zneužívání atd.).                                                            

5. V modelových situacích předvede účelné způsoby 
chování při událostech ohrožujících zdraví a při 
mimořádných událostech.                                                                             

Situace hromadného ohrožení Sociální  DV 
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Člověk a společnost 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost         
Vyučovací předmět:  

Dějepis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět Dějepis v základním vzdělávání souvisle navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět pro první stupeň základního vzdělávání. 
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí 
jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, 
skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Žáci jsou vedeni k poznání, že 
historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů. Obecné historické problémy jsou konkretizovány i 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních. Dějepis má přímou vazbu mimo svoji vzdělávací oblast zejména na společenskovědní 
část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda.  

Vzdělávací obor Dějepis ve vzdělávacím obsahu vede žáky k získávání základních vědomostí o historickém vývoji lidstva, vlastního národa a 
regionu. Seznamuje žáky s významnými událostmi a osobnostmi z dějin pravěku, starověku, středověku, novověku a současnosti. Bere zřetel na 
zvláštnosti historického vývoje Evropy v kontextu národních a regionálních dějin. Vychovává žáka k ochraně kulturních památek, úctě 
k vlastnímu národu a toleranci k jiným etnikům. Utváří zájem o aktuální dění v naší vlasti a ve světě. Snaží se vést k pochopení podstaty 
demokratického zřízení.  

Formy realizace vzdělávacího oboru Dějepis jsou představovány vyučovacími hodinami. Základní formou je vyučovací hodina ve třídě 
(v běžných třídách nebo v informačně komunikačních učebnách s počítači, projektorem, interaktivní tabulí…). Tyto hodiny jsou zaměřeny 
na výklad učiva s předpokladem aktivní účasti všech žáků, jejich samostatné práce a vzájemného učení. Důraz je kladen na práci žáků 
s dějepisnými atlasy, práci s mapou, dále pak využívání odborných publikací s obrazovou přílohou, kde jsou demonstrovány významné doklady 
evropského, národního, případně světového kulturního dědictví. Žákům jsou průběžně představovány osobnosti a události z dějin lidstva 
za použití moderních didaktických pomůcek (informační technologie, prezentační pomůcky), didaktických her, motivačních soutěží, 
skupinového vyučování.   

Časová dotace je navržena v rozsahu dvou hodin v každém ročníku druhého stupně. 
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Metody používané při výuce: metody monologické – vyprávění, výklad a přednáška, metody dialogické – rozhovor, dialog, diskuse, metoda 
práce s učebnicí (knihou), názorně demonstrační metody – předvádění a aktivizující metody výuky, referáty, soutěže… 

 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova:  11) Hodnoty, postoje, praktická etika 
Výchova demokratického občana: 4) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 2) Objevujeme Evropu a svět, 3) Jsme Evropané 
Multikulturní výchova: 1) Kulturní rozdíly, 2) Lidské vztahy, 3) Etnický původ, 4) Multikulturalita, 5) Princip sociálního smíru a solidarity 
Environmentální výchova: 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení:  

- plánuje, organizuje, řídí a hodnotí vlastní pracovní činnost během učení, a to při samostatné i skupinové práci 
- je motivován pro další získávání poznatků z historie a chápe přínos učení pro svůj život, získané vědomosti průběžně doplňuje, rozvíjí, 

dokáže je systematicky využít pro svůj další rozvoj a uplatnění ve společnosti 
- poznatky efektivně zpracovává za pomoci různých strategií učení 
- svůj učební pokrok dokáže kriticky zhodnotit, je schopen reagovat na hodnocení okolí a přijmout radu i kritiku 
- využívá různých zdrojů informací, získané informace hodnotí z hlediska jejich věrohodnosti, důvěryhodné údaje pak zpracuje a využije 

při svém studiu 
Kompetence řešit problémy: 

- analyzuje, srovnává, třídí, využívá syntézu, indukci, dedukci, abstrakci, generalizaci, vlastní fantazii, představivost a intuici v učebních, 
poznávacích, pracovních a tvůrčích činnostech 

- při samostatném řešení problémů dokáže rozpoznat problém a navrhnout postupné kroky vedoucí k jeho řešení, přitom využívá své 
individuální schopnosti, získané vědomosti a dovednosti a pružně reaguje na nově vzniklé situace   

Komunikativní kompetence: 
- správně interpretuje přijímaná sdělení, na základě analýzy věcně argumentuje 
- vhodně využívá rozmanitých prostředků komunikace – včetně informačních a komunikačních technologií 
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- jeho vyjadřování je jasné, srozumitelné a přiměřené komunikační situaci, a to v projevech mluvených i psaných 
Sociální a personální kompetence: 

- přijímá odpovědnost za svoji práci i práci ostatních v týmu, konstruktivně řeší konflikty, vytváří tvůrčí a podnětnou atmosféru pro práci 
svou i ostatních, projevuje úctu, toleranci a empatii  

- posuzuje své reálné možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své 
jednání a chování koriguje 

- dokáže si stanovit své cíle a priority se zřetelem na své osobní schopnosti 
- pracuje samostatně i v týmu a uplatňuje při tom své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti  
- přizpůsobuje se měnícím životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje 

 Občanské kompetence: 
- v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka se pokouší poskytnout účinnou pomoc a takovýmto situacím sám 

předchází svým zodpovědným chováním 
- tvořivě a zodpovědně plní své povinnosti a úkoly 
- svým chováním a jednáním neohrožuje sebe a jiné, nepoškozuje přírodu, životní prostředí a hodnoty vytvořené člověkem 
- vystupuje proti potlačování svých práv i práv ostatních a dokáže je obhájit 
- dokáže se uvědoměle a pozitivně zapojit do života společnosti – ve třídě, škole, obci… 

Kompetence pracovní: 
- buduje svou pracovní morálku - plní své povinnosti a zadané úkoly a dodržuje vymezená pravidla 
- na základě získaných zkušeností se orientuje v možnostech svého uplatnění v běžném životě a na trhu práce 

 
 

Dějepis – 2. stupeň 

Dějepis 6. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 
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6. Uvede příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků. 

Význam zkoumání dějin, získávání 
informací o dějinách, historické 

prameny 

Učení  
Občan 

    

  Uvede zdroje informací o minulosti, pojmenuje 
instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány.  

Historický čas a prostor Učení     

  Orientuje se na časové ose, historické mapě, 
řadí historické epochy v chronologickém sledu. 

        

  Charakterizuje život pravěkých lovců a sběračů, 
jejich materiální a duchovní kulturu. 

Člověk a lidská společnost v 
pravěku 

Učení 
Komunikace 

    

  Objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost. 

 Problém    

  Uvede příklady archeologických kultur na našem 
území. 

  Učení     

  Rozpozná souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních civilizací. 

Nejstarší starověké civilizace a 
jejich kulturní odkaz 

Problém     

  Vyjmenuje nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví, 
pohovoří o nich. 

  Komunikace     

  Demonstruje na příkladech přínos antické kultury 
a uvede osobnosti antiky, najde a zhodnotí odraz 
křesťanství v dnešním životě. 

Antické Řecko a Řím Učení 
Problém 

 MULT/1c,2c 
GLOB/3a 
OSV/11a 

ČJ, VV 

  Porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin, vysvětlí podstatu antické demokracie. 

Střední Evropa a její styky s 
antickým Středomořím 

Problém  OV 

 
Dějepis 7. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
7. Popíše změnu evropské situace, která nastala 

příchodem nových etnik, christianizace a vznik 
států. 

Nový etnický obraz Evropy Učení GLOB/3a,b OV 

  Porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kultury, vnímá 
jejich obohacování. 

Utváření států ve 
východoevropském a 

západoevropském kulturním 
okruhu, islám a islámské říše 

Učení GLOB/3a 
MULT/2c 

OV 
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ovlivňující Evropu (Arabové, Turci) 

  Objasní situaci Velkomoravské říše a vývoj 
českého státu a jejich postavení v evropských 
souvislostech. 

Velká Morava a český stát, vývoj a 
postavení v Evropě 

Učení     

  Vymezí úlohu křesťanství ve středověku, 
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah ke 
kacířství a jiným věroukám. 

Křesťanství, papežství, císařství, 
křížové výpravy 

Učení 
Komunikace 

   

  Ilustruje postavení vrstev středověké 
společnosti.  
 

Struktura středověké společnosti, 
funkce jednotlivých vrstev 

Učení  
Komunikace 

   

   Uvede příklady románské a gotické kultury. Kultura středověké společnosti – 
románské a gotické umění a 

vzdělanost 

Sociální   ČJ, VV  

  Vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající reformu církve, reakce 
církve, vyjádří svůj názor. 

Renesance, humanismus, husitství, 
reformace a jejich šíření 

Učení      
Sociální 

GLOB/3a 
OSV/11a 

VV 

  Vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život. 

Husitská tradice Občan  Z 

  Popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky. 

Zámořské objevy a počátky 
dobývání světa 

Problém GLOB/3b   

  Objasní postavení českého státu v mocensky a 
nábožensky rozdělené Evropě a jeho postavení 
v habsburské monarchii. 

Český stát a velmoci v 15.–18. 
století 

Problém     

  Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku třicetileté války 
a její důsledky. 

  Učení GLOB/3b   

 
Dějepis 8. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

8. Na příkladech konkretizuje absolutismus, 
konstituční monarchie, parlamentarismus. 

Doba barokní kultury a osvícenství       
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  Rozpozná základní znaky kulturních stylů, uvede 
jejich představitele a příklady kulturních 
památek, prezentuje svůj vztah k památkám a 
význam jejich ochrany.  

 Komunikace  
Učení 

ENV/3e ČJ, HV, VV 

  Vysvětlí ekonomické, sociální, politické a kulturní 
změny, které charakterizují modernizaci 
společnosti. 

        

  Objasní souvislosti mezi událostmi francouzské 
revoluce, napoleonských válek a rozbití 
společenských struktur v Evropě. 

Velká francouzská revoluce a 
napoleonské období, vliv na 

Evropu a svět 

Problém      
Učení 

GLOB/3b   

  Porovná fáze utváření novodobého českého 
národa  v souvislosti s národními hnutími 
evropských národů. 

Vznik USA, industrializace, sociální 
otázka 

Učení        
Občan 

    

  Charakterizuje emancipační úsilí sociálních 
skupin, uvede požadavky formulované v 
evropských revolucích. 

Národní hnutí velkých a malých 
národů, utváření českého národa 

Sociální     

  Na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy. 

Revoluce 19. st. jako prostředek 
řešení politických, sociálních 

problémů  

Občan  OV 

  Vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa. 

Politické proudy (konzervatizmus, 
liberalismus, demokratismus, 

socialismus) 

Učení      
Sociální 

   

  Charakterizuje soupeření mezi velmocemi a 
vymezí význam kolonií. 

Ústava, politické strany, občanská 
práva 

Občan   OV 

    Konflikty mezi velmocemi, 
kolonialismus 

Učení     

 
Dějepis 9. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

8.–9. Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky. 

První světová válka, její politické, 
sociální a kulturní důsledky 

Učení      
Sociální 

    

 9. Rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů, uvede principy demokratické 

Nové politické uspořádání Evropy, 
vznik Československa, jeho 

Problém DEM/4a,b,c   
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společnosti, vysvětlí základní kategorie 
demokracie (spravedlnost, zákon, právo, 
morálka…). 

hospodářsko-politický vývoj a 
problémy 

  Charakterizuje totalitní systémy, příčiny jejich 
nastolení a zhodnotí důsledky jejich existence 
pro svět. 

Mezinárodně politická a 
hospodářská situace ve 20. a 30. 

letech 

Učení OSV/11a 
DEM/4a 

  

  Rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu. 

Totalitní systémy – komunismus, 
fašismus, nacismus  – důsledky 

pro Československo a svět 

Občan MULT/3f 
DEM/4a  

OV 

  Na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a 
jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv - 
vyjádří vlastní postoj. 

Druhá světová válka, holocaust, 
situace v našich zemích, domácí a 

zahraniční odboj 

Sociální     
Občan 

MULT/5a,3f 
GLOB/3b 
OSV/11a 

  

  Uvede nejdůležitější důsledky války. Politické, mocenské a ekonomické 
důsledky války 

Problém     

  Zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech, jeho sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí. 

Vývoj Československa od roku 
1945 do r.1989, vznik České 

republiky 

Problém     

  Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa, uvede příklady střetávání obou bloků. 

Studená válka, rozdělení světa do 
vojenských bloků 

Problém GLOB/3b   

  Na příkladech doloží mocenské a politické 
důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce a integrace. 

Politické, hospodářské, sociální a 
ideologické soupeření, integrace 

Učení GLOB/3c   

  Prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa. 

Vnitřní situace v zemích bývalého 
východního bloku 

Učení   GLOB/2a   

  Posoudí postavení rozvojových zemí. Rozpad koloniálního systému, 
problémy současnosti 

Učení      
Problém 

MULT/4a 
OSV/11a 

  

  Uvede některé faktory vývoje v současnosti a 
vyjádří svůj názor na ně. 

Věda, technika a vzdělání jako 
faktory vývoje, sport a zábava 

Komunikace  OV, Z 
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Vzdělávací oblast: Člověk a společnost         
Vyučovací předmět:  

Občanská výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Občanská výchova je vytvořena ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho 
svět vyučovanou na 1. stupni.  

Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření odpovídajících kvalit souvisejících s orientací žáků v sociální realitě. Snaží se vybavit žáky 
znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Umožňuje jim dosáhnout realistického 
sebepoznání k pochopení vlastního jednání i poznání druhých lidí v kontextu nejrůznějších životních situací. Učí žáky respektovat a uplatňovat 
základní mravní principy a pravidla společenského soužití, přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jejich důsledky. Směřuje k utváření 
kladných životních a občanských postojů, k rozpoznání názorů a postojů, které ohrožují lidskou důstojnost nebo odporují základním pravidlům 
společenského soužití.  

Výchova k občanství rovněž rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje vědomí osobní a občanské odpovědnosti, snaží se žáky motivovat 
k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. Seznamuje žáky s místními kulturními specifiky regionu, s hospodářským životem, 
základním fungováním ekonomických vztahů, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do 
občanského života. Rovněž seznamuje žáky se základy mezinárodních vztahů, s činností a funkcí mezinárodních organizací, upozorňuje na 
důsledky dnešních globálních problémů a snaží se najít možná východiska. 

Výuka probíhá jednu hodinu týdně ve všech ročnících 2. stupně.  

 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 
4) Psychohygiena, 6) Poznávání lidí, 7) Mezilidské vztahy, 10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Výchova demokratického občana: 1) Občanská společnost a škola, 2) Občan, občanská společnost a stát, 3) Formy participace občanů 
v politickém životě, 4) Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  2) Objevujeme Evropu a svět, 3) Jsme Evropané 
Multikulturní výchova: 1) Kulturní rozdíly, 2) Lidské vztahy, 3) Etnický původ, 4) Multikulturalita, 5) Princip sociálního smíru a solidarity 
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Environmentální výchova: 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
Mediální výchova: 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 2) Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality, 3) Fungování a vliv médií 
ve společnosti 
 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- seznamuje se  s postupy vyhledávání, zpracovávání a třídění informací z různých zdrojů 
- rozumí vybraným termínům, znakům a symbolům a správně je používá, klade důraz na čtení s porozuměním 
- nalézá souvislostí mezi získanými poznatky a jejich propojování do širších celků 

Kompetence k řešení problémů:  
- pracuje s informacemi tak, aby v nich mohl nalézt odpovídající řešení zadaných problémů 
- dovede se podívat na problém z jiného pohledu, připustí jinou variantu řešení 

Kompetence komunikativní:  
- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle v písemném i ústním projevu 
- naslouchá promluvám druhých, porozumí jim a vhodně reaguje na jejich názory 

Kompetence sociální a personální: 
- vytváří pravidla pro skupinovou práci ve třídách   
- střídá role, a tak se připravuje na týmovou kooperativní práci 
- efektivně spolupracuje, vyjadřuje a obhajuje vlastní příspěvek pro práci ve skupině 
- směřuje ke zdravému sebevědomí a sebeúctě 

Kompetence občanské: 
- osvojí si základní principy, na nichž jsou založeny zákony a společenské normy 
- projevuje respekt k názorům ostatních a empatií, vhodným způsobem vyžaduje takové chování u druhých lidí 
- uvědomuje si povinnost postavit se podle svých možností proti fyzickému a psychickému násilí  
- chováním dokazuje, že je si vědom důsledků jednání - jak pro jedince samého, tak pro společnost 
- má úctu ke kulturnímu dědictví, národu, regionálním tradicím a jejich ochraně 
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Kompetence pracovní: 
- efektivně organizuje vlastní práci 
- vytváří příjemné pracovní prostředí 
- orientuje se v základních aktivitách nutných pro uskutečnění podnikatelského záměru, seznamuje se s riziky podnikání 

 

Občanská výchova – 2. stupeň 
 

Občanská výchova 6., 7., 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

6. - 7.   Člověk ve společnosti       
  Objasní funkce státu, účel symbolů našeho státu 

a způsoby jejich používání. 
Stát a jeho symboly Občan   D 

  Rozlišuje projevy vlastenectví od nacionalismu. Naše vlast, vlastenectví Občan DEM/2d 
MULT/3a 

  

  Posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v 
obci. 

Naše škola, obec, region, kraj Občan 
Sociální  

    

  Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje. 

  Občan  ENV/3e   

  Zhodnotí nabídku kulturních institucí a vybírá z 
ní akce, které ho zajímají.  

Kulturní život Sociální 
Komunikace 

    

  Uvede základní fakta o fungování médií ve 
společnosti – jejich organizaci, faktory ovlivňující 
média, financování médií a důsledky 

Fungování médií - organizace, 
vlivy v médiích, financování 

Učení MED/3a,b,c,d   

  Kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a 
reklamy na veřejné mínění a chování lidí. 
Odlišuje zábavní a společensky hodnotné prvky. 

Vliv médií Občan  MED/1a,b 
2c,e 
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  Zhodnotí a na příkladech doloží význam 
solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak 
může pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v 
situacích ohrožení. 

Lidská setkání Sociální 
Komunikace 

OSV/7a 
MULT/2g 

RV 

  Uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, 
případné neshody či konflikty s druhými lidmi 
řeší nenásilným způsobem, uplatňuje 
demokratické principy. 
Vysvětlí úlohu žákovské samosprávy, 
parlamentu, školské rady 
Objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, 
zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá 
tolerantní postoje k menšinám, jejich potřebám, 
různé jazyky vnímá jako rovnocenné. 

Vztahy mezi lidmi 
 

Demokratické principy ve škole 

Sociální OSV/7a 
MULT/2b,f 
DEM/1a,b 

 
 
 

RV, ČJ, VV 

     
Občan 

 
MULT/1d 

2a,b,d 
3/a,e 
4/c 

5 b,c 

  

  Rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní 
a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá 
aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti. 

Zásady lidského soužití Občan 
Sociální 

Komunikace 

MULT/ 2b,c,d 
3f 

5a,c 

RV, D, Z 

7. - 8. Objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s 
druhými lidmi i kvalitu života. Ví, že zdrojem 
informací o své osobnosti je on sám i druzí lidé. 

Člověk jako jedinec Sociální OSV/2a,b,d,g 
4b 

  

  Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam 
vůle při dosahování cílů a překonání překážek, 
zaměří se na své učební problémy. 

Podobnost a odlišnost lidí 
 
 

Učební problémy 

Sociální OSV/1,3,6 
 
 

OSV/10c 

RV, ČJ 

  Rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí 
a vhodně koriguje své chování a jednání. Uvede 
příklad chyb při poznávání lidí. 

Vnitřní svět člověka Sociální OSV/6b,c 
7a,c 

 VV 

  Popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
přednosti, překonávat osobní nedostatky a 
pěstovat zdravou sebedůvěru 

Osobní rozvoj Sociální OSV/3c   

8., 9.   Stát a hospodářství       
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Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich 
ochrany, uvede příklady. 
 
Dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům v hospodaření s penězi (půjčky, sázky, 
nepromyšlený nákup).Na příkladech ukáže 
vhodné využití nástrojů hotovostního a 
bezhotovostního placení, uvede příklady použití 
debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení. 

Majetek, vlastnictví – formy 
vlastnictví; jejich ochrana; 

hospodaření s penězi, majetkem 
a různými formami vlastnictví 

Peníze - funkce a podoby peněz, 
formy placení 

 

Učení 
Občan 

  
  

ZEk  

  

Učení   
Problém 

  ZEk 

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít. 
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu. 

Banky – bankovní operace, 
úročení, pojištění, produkty 

finančního trhu 

Učení   ZEk  

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. 

Státní rozpočet – typy rozpočtů, 
jejich odlišnosti; význam daní 

Občan   ZEk  

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

Rodinný rozpočet – rozpočet 
domácnosti, úspory investice, 

úvěry, splátkový prodej, leasing 

    ZEk  

  Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti. 

Výroba, obchod a služby     Učení 
Problém 

    

  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. 

Principy tržního hospodářství – 
nabídka, poptávka, trh; tvorba 

ceny, inflace 

Učení  
Problém 

  ZEk  

8. - 9.   Stát a právo       
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  Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky. 

Právní základy státu  – znaky 
státu, typy a formy státu; státní 

občanství ČR; Ústava ČR; složky 
státní moci, jejich orgány a 

instituce, obrana státu 

Učení     

  Objasní význam státního občanství ČR, uvede, 
jak vzniká a zaniká. 

Státní občanství Občan DEM/2c   

  Seznámí se s Ústavou ČR, rozlišuje a 
porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci 
ČR a jejich orgánů a institucí. Zhodnotí význam 
Ústavy a Listiny základních lidských práv a 
svobod. 

Ústava ČR, složky státní moci Učení    
Občan 

DEM/4d 
DEM/2b 

  

  Uvede příklady institucí a orgánů, které se 
podílejí na správě obcí, krajů a státu, seznámí 
se s jejich úkoly a vyjmenuje několik z těch, 
které vnímá jako nejdůležitější. Jmenuje oblasti 
spolupráce školy a obce. 

Státní správa a samospráva 
Obec 

Občan DEM/3b 
 
 

DEM/1d 

  

 Seznámí se s některými společenskými 
organizacemi či hnutími a zhodnotí význam 
jejich činnosti, mj. také ve vztahu k obci a škole. 

Společenské organizace a hnutí 
Spolupráce se školou a obcí 

Občan DEM/3c  

  Objasní výhody demokratického způsobu řízení 
státu pro každodenní život občanů, srovná 
s diktaturou a anarchií. 

Demokratické řízení státu, principy 
demokracie 

Občan DEM/4a,b 
DEM/2d 

  

  Vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní 
život občanů. 

Demokratické volby Občan DEM/3a 
DEM/2c 

  

  Vysvětlí význam a funkci právního řádu, uvede 
některé orgány právní ochrany občanů a 
příklady jejich činnosti, orientuje se v soustavě 
soudů a hierarchii právních norem.                                            
Vyhledá vybranou právní normu, např. na 
internetu.  

Právní řád České republiky Občan DEM/2d 
4c 

  

  Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné 
zájmy druhých lidí.  
 

Lidská práva Občan DEM/1a 
2a,c  

OSV/7b 
MULT/5d 
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 Posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při 
zajišťování obrany státu. 
Seznámí se s právními dokumenty na ochranu 
lidských práv.  
Diskutuje o vážných příkladech porušování 
lidských práv v současnosti (šikana, 
diskriminace aj.), vyjadřuje svůj názor, navrhuje 
možnosti zlepšení. 
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů 
- vlastnictví, pracovní poměr, manželství. 

  
  

Důležité právní  úpravy 

Občan 
Pracovní 

  
MULT/5c 
OSV/7b 
DEM/2c 

 

    

    

    

 Provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy - osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci. 

  DEM/2c  

  
  

Seznámí se s menšinami v ČR a Evropě a s 
jejich postavením ve společnosti. 

 Soužití s minoritami Občan DEM/2e 
MULT1e 

2b,d 
4d 

MULT/3c,d 

 
 
 

  

Dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování.  

Právo v každodenním životě – 
znaky státu, typy a formy státu; 

státní občanství ČR; Ústava ČR; 
složky státní moci, jejich orgány a 

instituce, obrana státu 

Občan 
Pracovní 

DEM/2a   

  Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů. 

   DEM/4c 
2d 

  

  Rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek 
a trestný čin, uvede jejich příklady. 
Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčních 
jednání. 

Protiprávní jednání   DEM/4c 
 

  

7. - 9.   Mezinárodní vztahy, globální 
svět 

      

  Popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní 
život občanů, uvede příklady práv občanů ČR 
v rámci EU i možných způsobů jejich 

Evropská integrace a mezinárodní 
spolupráce 

Učení 
Problém 

GLOB/3c,d,f 
MULT/4b 

Z 
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ovlivňování. 
Uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a 
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně 
zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních 
misích. Uvede významné mezinárodní 
organizace, které řeší problémy dětí  a mládeže.  

  Uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory. 

Projevy globalizace Problém  MULT/2c 
4a 

GLOB/2h 

  

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

Globální problémy Občan  MULT/2d   

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

Globální a lokální problémy Problém 
Sociální 
Občan 

ENV/3h 
4c 

PŘ, Z, CH, ČJ 

  Uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho 
potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při 
zajišťování obrany státu a při řešení krizí 
nevojenského charakteru. 

Mezinárodní terorismus Občan     
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Člověk a příroda 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda         
Vyučovací předmět:  

Fyzika 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Předmět fyzika patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a vyučuje se pouze na 2. stupni. 

Na základní škole ve fyzice žáci získávají nejjednodušší fyzikální poznatky a aplikují odpovídající matematické dovednosti. Žáci se seznamují se 
základními fyzikálními veličinami, jejich jednotkami a měřením. Důraz je kladen na provádění a pozorování jednoduchých pokusů. Žáci je musí 
pochopit a vysvětlit fyzikální podstatu, na základě svých znalostí a dovedností vyvodit a formulovat správný závěr. V průběhu studia se žáci 
seznámí se základy mechaniky, optiky, elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek. Poznají základy termodynamiky, jaderné fyziky, 
zákonitosti při vedení elektrického proudu. Osvojí si různé druhy energií, jejich vzájemnou přeměnu a využití. Žáci si v hodinách připomenou 
také život významných fyziků, jejich objevy a důležitost, kterou mají pro rozvoj fyziky, ale i ostatních přírodních věd a jejich aplikaci v praxi. 

Fyzika je úzce spjata především s matematikou, chemií a přírodopisem. 

Průřezová témata: 
Environmentální výchova: 2) Základní podmínky života, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- rozliší při studiu různých oblastí fyziky nejvhodnější způsob a metodu pro osvojení si učiva 
- své znalosti, vědomosti a dovednosti efektivně systematizuje  
- při učení fyziky aktivně hledá souvislosti mezi fyzikálními jevy a zákonitostmi 
- fyzikální zákony, které si žák osvojí, aplikuje na jednoduchých příkladech a problémech běžného života 

Kompetence k řešení problémů: 
- samostatně řeší problémové úlohy, promyslí a naplánuje způsob řešení  
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- využívá získané poznatky, vlastní úsudek a zkušenosti při hledání různých variant řešení  
- aplikuje získané poznatky při řešení podobných úloh 

Kompetence komunikativní: 
- používá s porozuměním fyzikální terminologii, symboliku, adekvátní matematické a grafické prostředky k racionálnímu vyjadřování 

výsledků fyzikálního poznávání 
Kompetence občanská: 

- přijímá svou roli ve skupině a spolupodílí se na vytváření pravidel práce celé skupiny 
- respektuje zájmy ostatních členů skupiny za účelem dosažení společně zvolených cílů 
- dodržuje zásady bezpečné práce v laboratoři a používá je pro ochranu svého zdraví i zdraví ostatních členů skupiny 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se 

v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 
Kompetence pracovní: 

- učitel motivuje žáky jednoduchými pokusy, vhodně volenými problémovými úlohami a příklady z praxe 
- zadáváním vhodných referátů vede žáky k samostatné práci s různými informačními zdroji, například odbornou literaturou a texty 

na internetových stánkách 
- zná a dodržuje laboratorní řád a bezpečnost práce v laboratoři 
- provede základní pokusy s měřidly a měřicími přístroji  
- správně zapojí, ovládá a naměřené hodnoty komentuje a zpracuje 
- seznamuje se s některými metodami měření fyzikálních veličin 
- výsledky experimentů sestavuje do tabulek nebo grafů, které přehledně ukazují vzájemné závislosti fyzikálních veličin, s nimiž 

pracuje  
- výsledky měření analyzuje a zpracuje v závěrečném protokolu 
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Fyzika – 2. stupeň 
 
Fyzika 6. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
6. Rozpozná skupenství a vlastnosti látek, určí 

základní vlastnosti částic. 
Látka a těleso  

Tělesa a látky, složení látek, 
atomy a molekuly, skupenství 

látek, vlastnosti kapalin a plynů  

Učení 
Pracovní 

   

  Rozlišuje fyzikální veličiny – jejich označení, 
jednotky.                                                                 
Převádí jednotky délky, hmotnosti a času, 
odhaduje změny délky a objemu při změně 
teploty.                                                           
Využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických 
problémů. 

Veličiny a jejich měření 
 Pojem fyzikální veličina, poznatky 

o fyzických veličinách, délka, 
objem, hmotnost, hustota, čas, 

teplota  

Problém   M 

  Vysvětlí fyzikální veličinu, elektrický náboj a  
podstatu elektrování těles.                                              
Rozlišuje a dokazuje vodivost a nevodivost látek.                               
Sestaví ve spolupráci s členy pracovního týmu 
jednoduchý elektrický obvod.   

Elektrické vlastnosti látek                        
Elektrování těles, druhy 

elektrického náboje, zdroje, 
elektrická pole, vodiče a nevodiče  

Učení 
Pracovní 

   

  Rozdělí látky na nemagnetické a s 
feromagnetickými vlastnostmi.                                                             
Vysvětlí princip zmagnetizování těles s 
feromagnetickými vlastnostmi.                                                             
Zjišťuje nové poznatky o magnetickém poli Země. 

Magnetismus  
Magnety a jejich vlastnosti, 

působení magnetu na tělesa 
různých látek, póly magnetu, 

magnetické pole, magnetizace 
látky, magnetické pole Země 

Učení 
Komunikace 

  Z 
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  Rozlišuje pojmy elektrický proud a napětí a jejich 
jednotky.                                                                
Vyjmenuje typy zdrojů elektrického proudu a jejich 
výhody a nevýhody.                                                  
Seznámí se s pravidly zacházení s elektrickými 
spotřebiči a při práci  je sám dodržuje.                             
Popíše poskytování první pomoci při úrazu 
elektrickým proudem.                                                 
Zakreslí jednoduchý elektrický obvod pomocí 
schematických značek. 

Elektrický obvod  
Elektrický proud, napětí, zdroje 
napětí, elektrické spotřebiče, 

elektrický obvod nerozvětvený a 
rozvětvený a jejich schémata, 

magnetické vlastnosti elektrického 
proudu – elektromagnet, 
sestavení jednoduchého 

elektromagnetu, elektrický proud v 
plynech a v kapalinách, 

bezpečnost při práci s elektrickým 
proudem 

Učení 
Pracovní 

    

 
Fyzika 7. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
7. Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 

vzhledem k jinému tělesu.                                                        
Při řešení problémů a úloh využívá s 
porozuměním vztah mezi rychlostí, dráhou a 
časem u rovnoměrného pohybu těles.                                     

Pohyb tělesa Problém   M 

    Klid a pohyb tělesa             
  Určí rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, 

vypočítá veličiny. 
 Druhy pohybů, trajektorie a dráha, 

průměrná rychlost 
nerovnoměrného pohybu 

Učení     

    Síla a její měření               
  Změří velikost působící síly.                                 

Určí druhy sil působících na těleso, jejich 
velikosti, směry a výslednici.                                                      
Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích. 

Znázornění síly, jednotka síly, 
gravitační síla, skládání sil 

stejného směru a opačného 
směru, posuvné účinky síly – 

pohybové zákony       

Problém    
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Otáčivý účinek síly 
  Aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 

řešení praktických problémů.                                      
Změří velikost působící síly. 

Účinek síly na těleso otáčivé kolem 
pevné osy, páka, pevná kladka, 

deformační účinky síly, tření a jeho 
význam pro pohyb těles v denní a 

technické praxi 

Učení   

    Mechanické vlastnosti kapalin a 
plynů  

     

  Využívá poznatky o zákonitostech tlaku                         
v klidných kapalinách při řešení konkrétních 
praktických problémů.                                     
Předvídá z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní.                           
Využívá poznatky o atmosféře a vyvodí 
souvislosti atmosférického tlaku s některými 
procesy v atmosféře.                                                                   
Účinně spolupracuje s ostatními při týmové práci. 

Působení tlakové síly, Pascalův 
zákon, Archimédův zákon, 

atmosféra Země, přetlak a podtlak  
v uzavřené nádobě 

Učení 
Problém 

  

    Světelné jevy         
  Využívá zákon o přímočarém šíření světla ve 

stejnorodém optickém prostředí a zákon o 
odrazu světla při řešení problémů a úloh. 
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici, či od kolmice, a využívá této skutečnosti 
při analýze průchodu světla čočkami.       

Světelné zdroje, šíření světla, stín, 
Slunce a Měsíc, rychlost světla, 

odraz světla – zrcadla, lom světla, 
zobrazení předmětů čočkami, 

rozklad světla optickým hranolem 

Problém    
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Fyzika 8. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní  výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

8.   Energie, její přeměny a přenos         
  Určí v jednoduchých případech práci vykonanou 

silou a z ní určí změnu energie tělesa.                                                          
Využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem.                                
Zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů, zejména v průmyslu, 
dopravě a v domácnostech. 

 Práce, výkon, účinnost, pohybová 
a polohová energie, vnitřní 

energie, teplo, změna teploty těles 
tepelnou výměnou, měrná tepelná 

kapacita látky, využití energie 
slunečního záření, změny 

skupenství látek – tání, tuhnutí, 
vypařování, kapalnění 

Učení 
Pracovní 

ENV/2e,3b,c   

    Elektromagnetické jevy          
  Rozliší stejnosměrný proud od střídavého.              

Změří elektrický proud a napětí.                                         
Analyzuje vlastnosti polovodiče.                          
Podle schématu sestaví správně elektrický 
obvod.                                                        
Využívá Ohmův zákon při řešení úloh. 

Elektrický náboj, pole, jednotka, 
elektrický proud, zdroje 

elektrického proudu, elektrický 
odpor – Ohmův zákon, zapojení 
rezistorů za sebou a vedle sebe, 

elektrická práce, výkon 
elektrického proudu 

Problém   PČ 

    Zvukové jevy        
  Rozpozná ve svém okolí a analyzuje příhodnost 

daného prostředí pro šíření zvuku.                           
Objasní nebezpečí nadměrného hluku na životní 
prostředí a zdraví člověka. 

Zvukový rozruch, šíření zvuku, tón, 
rezonance, odraz zvuku  

Problém ENV/4d PŘ 

    
Odvodí souvislost mezi atmosférickým tlakem a 
počasím.                                                              
Posoudí možnost zmenšování znečištění 
atmosféry, uvažuje nad současným životním 
stylem a globálními změnami. 

Počasí kolem nás  
Meteorologie, základní meteorolog. 

jevy a jejich měření, problémy 
znečišťování atmosféry 

  
Občan 

  
ENV/3h,4b 

  
Z, PŘ   
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Fyzika 9. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
9.   Elektromagnetické jevy           
  Sestaví správně elektrický obvod                               

s elektromagnetem.                                             
Prakticky využívá poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s 
proudem.                                                          
Vypočítá transformovaný elektrický proud. 

Elektromagnet a jeho užití, 
elektromotor, střídavý proud, 

transformátory, rozvodná el. síť, 
vedení el. proudu v kapalinách a 

plynech 

Učení   
Pracovní 

   

    Vedení elektrického proudu v 
polovodičích    

      

  V týmové práci zapojí podle schématu 
polovodičovou diodu.  

Změny odporu polovodičů, 
polovodiče typu N a P, 

polovodičová dioda a její využití, 
součástky s jedním přechodem PN 

Pracovní   PČ 

    Bezpečné zacházení s 
elektrickým zařízením       

      

  Zachází s elektrickými spotřebiči podle zásad 
bezpečnosti.                                                              
Popíše nebo předvede poskytování první pomoci 
při úrazu elektrickým proudem. 

Elektrické spotřebiče v 
domácnosti, ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 

Občan     PČ 

    
Využívá znalostí lomu světla v různém prostředí 
při analýze průchodu světla čočkami 

Světelné jevy a jejich využití 
Elektromagnetické záření, 

rozšíření učiva o světle – lupa, 
mikroskop, dalekohled 

  
Učení 

  
  

  
  

  

    
Seznámí se se základy radioaktivity a jejím 
nebezpečím pro životní prostředí.                                  
Uvede příklady nebezpečného i prospěšného 
využití jaderné energie v minulosti a v dnešní 
době v souvislosti s vyčerpatelností přírodních 
zdrojů. 

Jaderná energie     
Radioaktivita, jaderné záření, 
uvolňování jaderné energie, 

jaderná energetika, ochrana před 
zářením, 

      

  Občan  ENV/2e,f CH 

    Země a vesmír           
  

 

Objasní pomocí poznatků o gravitačních silách 
pohyb planet a měsíců v sluneční soustavě.              
Odliší hvězdu od planety.  

 Sluneční soustava, naše galaxie, 
orientace na mapě hvězdné 

oblohy, kosmonautika 

Problém     
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda         
Vyučovací předmět:  

Chemie 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vzdělávací předmět chemie v základním vzdělávání souvisle navazuje na vzdělávací oblast Člověk a příroda. Částečně navazuje na výuku fyziky 
– druhy a vlastnosti látek, jejich význam a využití v praktickém životě. Vzdělávací obor chemie rozšiřuje obzor znalostí o jejich chemickém 
složení a k získávání informací o bezpečném, účelném a ekonomickém zacházení s chemickými látkami, ale zároveň k ochraně přírody a 
lidského zdraví. 

Vzdělávací obor chemie má poskytnout žákům co nejvíce příležitostí k tomu, aby pochopili, že bez základních znalostí chemických látek a jejich 
vzájemných reakcí se člověk neobejde v žádné z oblastí své činnosti, aby si uvědomovali její významné uplatnění nejen v současnosti, ale 
především v budoucnosti a aby zároveň respektovali nezbytnost ochrany životního prostředí a vlastního zdraví. 

Formy realizace vzdělávacího oboru chemie jsou prezentovány 2 hodinami týdně v 8. a 9. třídě. Základní formou je vyučovací hodina výkladová, 
doplněná demonstračním pokusem. Důraz je zároveň kladen na práci s chemickými tabulkami a práci s učebnicí. Při výkladu učiva o atomech a 
molekulách pracujeme s chemickou stavebnicí. Zároveň žáky vedeme k práci s odborným textem.  

 

 
Průřezová témata: 
Výchova demokratického občana: 2) Občan, občanská společnost a stát 
Environmentální výchova: 2) Základní podmínky života, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
 
Klíčové kompetence 
Kompetence k učení: 

- předkládáme žákům dostatečné množství informačních zdrojů o chemii v každodenním životě a jejím využití v praktické výrobě 
- nabízíme žákům základní metody k určování základních vlastností chemických látek 

Kompetence k řešení problémů: 
- vedeme žáky k porovnávání odborných textů a tvrzení s jejich praktickým použitím 
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- žák dokáže při samostatném řešení problémů využít získané vědomosti a dovednosti 
Kompetence komunikativní: 

- s využitím odborné literatury, tabulek a obrazových příloh vybízíme žáky k formulování vlastních závěrů při posuzování správného 
využití chemie v praktickém životě a k zamýšlení se nad jejím negativním  působením v přírodě 

Kompetence pracovní: 
- vedeme žáky k samostatnému pozorování a práci v týmu 

 
 

Chemie – 2. stupeň 
 
Chemie 8. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

8.   Pozorování, pokus a 
bezpečnost práce 

      

  Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Vlastnosti látek (barva, lesk, 
zápach, hustota...), vliv atmosféry 

na vlastnosti látek 

Učení     

  Pracuje bezpečně s vybranými a dostupnými 
látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí 
nebezpečnost dostupných látek, se kterými se 
zatím pracovat nesmí. 

Zásady bezpečné práce v 
laboratoři i v běžném životě - 
nebezpečné látky, varovné 

značky a jejich význam (značení 
dle CLP, H-věty, P-věty) 

Pracovní    

  Objasní nejefektnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. 

Mimořádné události, havárie 
chemických provozů, úniky 

nebezpečných látek 

Komunikace DEM/2a   

8.   Chemické látky, směsi       
  Rozlišuje směsi a chemicky čisté látky. Rozdělení látek, složení směsí, 

směsi a jejich třídění 
Učení     

  Navrhuje postupy a prakticky provede oddělování 
složek směsí o známém složení, uvede příklady. 

Oddělování složek směsí, 
laboratorní práce – filtrace 

Pracovní   
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  Uvede příklady oddělování složek směsí v praxi.   Učení     
  Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu, 

navrhne nejvhodnější preventivní opatření a 
způsoby likvidace znečištění. 

  

Voda – druhy vod, výroba pitné 
vody, čistota vody (popř. tvrdost) 

Komunikace ENV/2a,b   

  Vzduch – složení, čistota ovzduší 
a ozónová vrstva 

     

8.   Částicové složení látek, 
chemické prvky a periodický 

zákon 

      

  Objasní význam slova atom, molekula, ion, 
používá pojmy ve správných souvislostech. 

Atom – jeho složení a struktura, 
molekula 

Učení     

  Rozlišuje chemické prvky a sloučeniny a pojmy 
následně využívá. 

Chemické prvky, jejich názvy a 
značky 

Učení     

  Zná periodický zákon, umí se orientovat v 
periodické soustavě prvků, rozpozná vybrané 
skupiny prvků a usuzuje na jejich možné vlastnosti 
z hlediska uložení v tabulce. 

Periodická soustava prvků, 
periodický zákon, rozdělení 

periodické tabulky – skupiny, 
periody, charakteristika vybraných 

skupin prvků, slučivost atomů 
chemických prvků 

Učení     

    Chemická vazby a její typy, 
laboratorní práce – rozpustnost 

chemických látek 

    

8.   Anorganické sloučeniny   ENV/3c   
  Porovná vlastnosti uvedených kovů a nekovů a 

jejich sloučenin, popíše psaní vzorců podle 
křížového pravidla, posoudí vliv významných 
prvků a jejich solí na životní prostředí. 

Vodík Učení     
Halogeny, názvosloví halogenidů, 

použití prakticky významných 
halogenidů 

      

Síra       
Kyslík, názvosloví oxidů       

Dusík, fosfor       
8.   Chemické reakce       
  Rozliší reaktanty a produkty, uvede příklady 

prakticky důležitých chemických reakcí, provede 
jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. 

Chemické reakce – jejich 
charakteristika, zákon zachování 

hmotnosti při chemické reakci 

Učení     

  Rozumí pojmům relativní atomová a molekulová 
hmotnost. 

Relativní atomová a molekulová 
hmotnost, výpočet molární 

Učení     



154 
 

hmotnosti 

  Vypočítá látkové množství a vysvětlí tento pojem. Výpočet látkového množství Problém     
  Přečte chemické rovnice a s využitím zákona 

zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí 
látky nebo produktu. 

Chemická rovnice a její význam, 
klasifikace chemických reakcí 

Problém     

  Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh 
chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu. 

Faktory ovlivňující rychlost 
chemických reakcí – teplota, 

plošný obsah povrchu výchozích 
látek, katalýza 

Pracovní     

8.   Roztoky       
  Charakterizuje roztoky. Vznik, složení a rozdělení roztoků Učení     
  Vypočítá procentuální objemové množství složení 

roztoků a koncentraci roztoku. 
Hmotnostní a objemový zlomek, 

koncentrace roztoku 
Problém     

  Připraví roztok daného složení. Rozpustnost a faktory ovlivňující 
rozpustnost látek 

Pracovní    

  Porovná vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, 
kyselin a solí, zná jejich praktické použití (vápno – 
hašení, tvrdnutí malty, cement). 

Vlastnosti a použití hydroxidů, 
kyselin, solí a jejich názvosloví 

Učení     

  Posoudí vliv vybraných zástupců na životní 
prostředí. 

   ENV/3a   

  Orientuje se na stupnici pH, změří reakci roztoku 
univerzálním papírkem a uvede příklady 
uplatňování neutralizace v praxi. 

Neutralizace, kyselost a 
zásaditost vodních roztoků, 

laboratorní práce - zjištění pH 
vybraných roztoků, hydrolýza 

Učení    

 
Chemie 9. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup 
Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy  

9.   Organické sloučeniny         
  Zná základní uhlovodíky, vytvoří názvy a vzorce 

uhlovodíků, zná jejich význam a výrobu 
krakováním ropy. 

Uhlovodíky – názvosloví a 
rozdělení uhlovodíků 

Učení   PŘ  
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  Vysvětlí pojmy alkany, alkeny, alkiny a jejich 
využití při výrobě plastů, syntetických vláken.   

Alkany, alkeny, alkiny, areny Učení      

  Objasní užívání fosilních paliv a vyráběných paliv 
jako zdrojů energie. 

Uhlí, ropa a její frakční destilace, 
fosilní paliva, exotermické a 

endotermické reakce 

Občan     

  Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků.  Deriváty uhlovodíků                                 Problém     
  Uvede jejich zdroje, vlastnosti a využití.                 
  Zhodnotí význam a nebezpečí alkoholů, nitridů a 

aminosloučenin (metanol, etanol, výbušniny, 
výroba mýdel a saponátů).  

Halogenderiváty, alkoholy, aminy, 
nitridy  

Učení      

  Organické kyseliny   Učení      
  Vysvětlí jejich vznik a význam, určí aminokyseliny 

důležité pro vznik živých organismů 
Kyselina octová, mravenčí, 

aminokyseliny 
Učení      

9.   Přírodní látky             
  Zdůrazní význam rostlinných organických látek a 

vitamínů pro zdraví člověka. 
Základní typy přírodních látek - 
sacharidy, tuky bílkoviny – jejich 
charakteristika. Zdroje a význam 

přírodních bílkovin, tuků, 
sacharidů, vitaminů, enzymy, 

hormony 

Učení   PŘ  

  Roztřídí léčiva podle jejich významu.  Rozdělení léčiv, alkaloidy, drogy Učení      
  Popíše význam rostlin při výrobě léčiv a zdůrazní 

jejich nebezpečí při výrobě drog. 
Návykové látky  Učení      

Občan 
 PŘ  

9.   Plasty a syntetická vlákna       
  Zná vzorce základních plastů, jejich zkratky a 

využití. 
Základní typy plastů a jejich 

využití 
Učení     

  Vysvětlí pojem polymerace a uvede plasty 
vyráběné polymerací. 

Polymerace Učení     

  Vyjmenuje základní vlastnosti plastů, uvede 
nebezpečí jejich likvidace a vliv na životní 
prostředí, uvažuje nad současným životním 
stylem. 

Vlastnosti plastů Učení ENV/3d,4b   

  Uvede přírodní makromolekulární látky. Plasty vyrobené z přírodních 
makromolekulárních látek 

Učení     

9.   Změny energie při chemických 
reakcích 

      

  Zná základní termochemické zákony a pojmy. Termochemie Učení     
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  Rozumí principu hoření a uvede typy hašení 
hořících látek. 

Spalování, typy paliv Učení    

9.   Chemické reakce v 
organismech – biokatalyzátory  

      

  Charakterizuje enzymy a enzymové reakce. Charakteristika enzymů a typy 
enzymových reakcí 

Učení     

9.   Oxidace a redukce       
  Zapíše a vyčíslí oxidačně-redukční děj, uvede 

příklady z běžného života. 
Oxidačně redukční děje, 
charakteristika, příklady 

Učení     

  Vysvětlí pojem galvanický článek, problémy 
likvidace. 

Galvanické články Učení ENV/3d   

  Rozumí pojmu elektrolýza, popíše elektrolytický 
děj a uvede příklady z praxe. 

Elektrolýza Učení     
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda         
Vyučovací předmět:  

Přírodopis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší 
porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a 
pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. 

Navazuje na hodiny prvouky a přírodovědy nižšího stupně, kde se žáci seznamují s nejzákladnějšími zákonitostmi poznávání přírody. 

Vzdělávací obor přírodopis na II. stupni ZŠ rozšiřuje obzor poznání o složitosti vývoje Země, o vzniku života a jeho vývoji, přizpůsobení se 
organickým podmínkám v různém prostředí a postupném vytváření společenstev ekosystémů, o původu a vývoji člověka a historickém 
systémovém propojení živé a neživé přírody. 

Formy realizace vzdělávacího oboru přírodopis jsou představovány vyučovacími hodinami základního typu ve třídě. Jedná se o hodinu 
výkladovou s použitím názorných pomůcek a práce s knihou, hodinu laboratorních prací a názorné vyučování v přírodě, kde se žáci seznamují 
s přírodninami svého okolí. 

Časová dotace výuky oboru přírodopis na II. stupni je dána celkovým počtem 8 hodin. V 6. a 7. třídě jsou dány 2 hodiny týdně, v 9. třídě jen 
1 hodina týdně. V 8. ročníku byl vzdělávací obsah tohoto oboru integrován do předmětu „Výchova ke zdraví“ s časovou dotací 3 hodiny týdně. 

 
Průřezová témata:  
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání 
Environmentální výchova: 1) Ekosystémy, 2) Základní podmínky života, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka 
k prostředí 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží danou problematiku o přírodě – předkládáme dostatečné množství 
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informačních zdrojů o živé a neživé přírodě, biologii člověka a vedeme je k jejich praktickému užívání. 
- žák je motivován pro další získávání poznatků z přírodopisu a chápe přínos učení pro praktický život 

Kompetence k řešení problémů: 
- porovnává odborné názory, mediální tvrzení 
- při samostatném řešení problémů využije své individuální schopnosti a dovednosti a pružně reaguje na nově vzniklé situace 

Kompetence komunikativní: 
- formuluje vlastní názory na problematiku zdraví člověka a ochrany životního prostředí pro jednotlivé ekosystémy rostlin a živočichů 
- prezentuje se v mluveném projevu na veřejnosti 

Kompetence pracovní: 
- samostatně pozoruje a provádí jednoduché činnosti při experimentech 
- organizuje práci v týmu, pracuje v něm 

Kompetence sociální: 
- přizpůsobí se měnícím a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně ovlivňuje 
- spolupracuje při dosahování společně stanovených cílů se svými spolužáky, ale i širokou veřejností 

 
 

Přírodopis – 2. stupeň 
 
Přírodopis 6., 7. ročník – 2 hodiny týdně, 9. ročník – 1 hodina týdně 
Ročník Výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
6.   Obecná biologie        
  Žák rozliší základní podmínky a projevy života 

(voda, vzduch…), orientuje se v daném přehledu 
vývoje organismů a vysvětlí přirozený výběr při 
jejich vývoji. 

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy 
života a jeho význam 

Učení ENV/2a,b,c Z 
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  Vysvětlí vztah kvality prostředí a života na 
konkrétních příkladech, obhajuje důležitost 
ochrany vody, ovzduší, půdy… 

Vztah prostředí a života Občan ENV/2a,b,c   

 
 

6., 7.   Základní struktura života 
organismů  

Učení            
Pracovní 

    

  Na základě vlastního pozorování rozpozná a 
popíše základní rozdíly mezi buňkou 
prokaryotickou a eukaryotickou a objasní funkci 
jednotlivých organel.                            

Buňky, tkáně, pletiva, orgány   OSV/1a   

  Podle vnitřní stavby buněk a těl přiřadí zkoumaný 
objekt do systému říše rostlin a živočichů a 
vysvětlí význam tohoto třídění. 

Význam zásady třídění organismů Učení            
Pracovní 

    

6., 9.   Dědičnost a proměnlivost 
organismů 

      

  Vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování z hlediska dědičnosti.                                      

Podstata dědičnosti, přenos 
dědičných informací                                               

Učení    

  Uvede na příkladech ze života význam virů a 
bakterií v přírodě i pro člověka. 

Viry a bakterie       

  Vysvětlí  nebezpečnost některých druhů bakterií a 
virů pro člověka. 

        

6.   
Vysvětlí způsob výživy plísní a popíše jejich 
význam a nebezpečí, vliv na zdraví člověka.  

Biologie hub    
Houby vývojově nižší (plísně)                          

 
Učení                       

Pracovní 

 
ENV/4d 

  

  
  

  
  Rozpozná nejznámější houby jedlé a jedovaté a 

porovná je podle charakteristických znaků. 
Houby vývojově vyšší  

(s plodnicemi)  
      

  Objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků. Lišejníky (stavba těla, výskyt, 
význam, jejich symbióza) 

      

7.    Zoologie           
  Na základě pozorování porovná vnější a vnitřní 

stavbu živočichů.  
Vysvětlí funkce jednotlivých orgánů. 

Stavba těla a funkce orgánů 
živočišná buňka, tkáně, orgány, 

orgánové soustavy 

Učení    

 
6., 7.    Ekosystémy             
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  Rozliší způsob života živočichů v daném prostředí 
a zařadí je do hlavních taxonomických skupin.                              

Vývoj, vývin a vývojový systém 
živočichů, systém živočichů 
bezobratlých a obratlovců, 

rozšíření 

Problém           
Komunikace 

  Z 

  Zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka 
a uplatňují zásady bezpečného a citlivého 
chování ve vztahu k živočichům. 

Význam a ochrana živočichů, 
projevy chování  

Sociální  ENV/3e   

9.   Neživá příroda  
Země           

      

  Diskutuje o názorech na vznik Země. Vznik a stavba Země Učení     
9.   Nerosty a horniny  Učení     
  Objasní pojmy hornina, nerost. Vznik a původ, rozdělení, 

chemické a fyzikální vlastnosti 
     

  Určí původ hornin a nerostů a rozpozná základní 
vybrané druhy s použitím určovacích pomůcek. 

Naleziště, praktický význam a 
využití 

     

9.   Vnější a vnitřní geologické děje   Učení ENV/3f   
  Rozliší vnější a vnitřní biologické jevy, popíše vliv 

větru, vody, ledu, organismů a člověka. 
Sopečná činnost, zemětřesení, 
vrásnění, činnost větru, vody, 

ledu, organismů a člověka                                             

     

  Vysvětlí původ sopečné činnosti a zemětřesení.       
  Popíše jejich ničivé důsledky na zeměkouli.     

9.   Půda         ENV/2c   
  Rozliší základní druhy a typy půd. Objasní jejich 

vznik a význam ochrany. 
Vznik půdy, půdní druhy a typy, 

jejich vlastnosti a význam, 
ochrana půdy před devastací 

Učení     

9.   Historický vývoj Země          Učení     
  Rozliší jednotlivá geologická období podle jejich 

charakteristických znaků: vznik života a vznik 
hornin a nerostů.              

Vývoj zemské kůry a zbývajících 
sfér Země 

      

6., 9.   Organismus a prostředí - 
základy ekologie    

Občan             
Učení 

ENV/1d,e   

  Uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi. 

Vztahy mezi organismy a 
prostředím 

      

  Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů - 
populace, společenstva, ekosystémy. 

Systémy organismů       



161 
 

  Objasní na příkladu základní princip existence 
živých a neživých složek ekosystému. 

Živé a neživé složky ekosystému 
– princip existence 

      

  Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam. 

Potravní řetězce   
  

  

  Popíše změny v přírodě způsobené člověkem a 
vysvětlí jejich důsledky pro kvalitu prostředí.                                  

Ochrana přírody a životního 
prostředí, globální problémy 

  ENV/3f    

 
6., 9.   Praktické poznávání přírody       

  Aplikuje praktické poznávání přírody. Pozorování lupou a mikroskopem, 
používání určovacích klíčů a 

atlasů, založení herbáře, 
vycházky 

Pracovní     

  Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a 
chování. 

Pravidla bezpečnosti a práce Pracovní     

  Zhodnotí přínos významných biologů a jejich 
objevů. 

Významní biologové a objevy Občan     

9.   Biologie rostlin                       Učení                       
Pracovní 

OSV/1a   

  Rozlišuje základní skupiny rostlin a určí význačné 
zástupce pomocí klíčů a atlasů.                                      

Systémy rostlin                                    
(zařazení do čeledi)                               

Problém    

  Odvodí přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí 
(ekosystém les, louka,…). 

Význam rostlin a jejich ochrany, 
ekosystémy, biodiverzita 

  ENV/2d   
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Vzdělávací oblast: Člověk a příroda         
Vyučovací předmět:  

Zeměpis 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávání ve vyučovacím  předmětu Zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, k poznávání hlavních 
geografických objektů a jevů, osvojování si pojmů a poznávacích metod práce se zdroji geografických informací. Zároveň má vést žáka 
k respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí. Výuka má na jedné straně podnítit trvalý zájem 
o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka a na straně druhé ukázat prospěšnost a 
důležitost 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, terénní cvičení, školní exkurze a výlety 
• projekty, referáty, tvorba úloh (činností) zaměřených na aktivní práci spolužáků  
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání,  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 2) Evropa a svět nás zajímá, 3) Jsme Evropané 
Multikulturní výchova: 2) Lidské vztahy, 4) Multikulturalita 
Environmentální výchova: 1) Ekosystémy, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, využívá různých zdrojů informací (kniha, mapa, masmédia, vlastní 
zážitky a poznatky z cest…), propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti 

- získané poznatky kriticky posuzuje, porovnává a formuluje závěry 
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- poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení 
Kompetence komunikativní: 

- formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 
- učí se naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje 

Kompetence k řešení problémů: 
- je schopen pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
- učí se myslet kriticky, je schopen hájit svá rozhodnutí 

Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje ve skupině na základě vytvořených pravidel, upevňuje dobré mezilidské vztahy, pomáhá a je schopen o pomoc požádat, učí 

se vzájemnému naslouchání 
 
Kompetence občanské: 

- respektuje odlišnosti lidí a jejich života v různých částech republiky, Evropy i celého světa 
- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace 
- chápe základní environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, jedná v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
- oceňuje přírodní krásy i zdařilé lidské výtvory v krajině i v sídlech, nepoškozuje je, je ochoten se zapojit do jejich údržby 

Kompetence pracovní: 
- je seznámen s pravidly bezpečného chování v terénu, je veden k efektivní práci 

 
 

Zeměpis – 2. stupeň 
Zeměpis  6., 7., 8., 9. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
6. Vyhledává a přiměřeně hodnotí geografické 

informace a zdroje dat z dostupných 
kartografických produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a dalších informačních 

Geografické informace, zdroje 
dat, kartografie a topografie 

Učení OSV/1c M 
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zdrojů. 

  Používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii. 

Komunikační geografický a 
kartografický jazyk 

Učení    

  Pojmenovává a hodnotí geografické objekty, 
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává 
hranice (bariéry) mezi podstatnými prostorovými 
složkami v krajině. 

Geografická kartografie a 
topografie 

Učení  
Problém 

    

  Vytváří a využívá myšlenkové mapy pro orientaci 
v konkrétních regionech, pro prostorové vnímání 
a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, 
pro vytváření postojů k okolnímu světu. 

  Učení  
Problém 

GLOB/2a,b,    

6. Zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními 
tělesy sluneční soustavy. 

Přírodní obraz Země Učení  F, PŘ, CH  

  Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život 
lidí a organismů. 

Země jako vesmírné těleso Učení    

  Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje 
tvary zemského povrchu. 

Krajinná sféra Problém  
Komunikace 

    

  Porovnává působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a 
na lidskou společnost. 

Systém přírodní sféry na planetární 
úrovni a na regionální úrovni 

Učení  PŘ, CH, OV 

6., 7. Rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa. 

Regiony světa Učení GLOB/2b D, AJ 

  Lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, 
srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a 
periferní zóny. 

Světadíly, oceány, makroregiony 
světa 

Učení     



165 
 

  Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, 
přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, 
oceánů, vybraných makroregionů světa a 
vybraných (modelových) států. 

Modelové regiony světa Problém  
Komunikace  

Sociální 

    

  Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je 
příčinou zásadních změn v nich. 

Změny v regionech Problém     

 
Zeměpis 8. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
8. Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 

organizaci světové populace, její rozložení, 
strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a 
pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa. 

Společenské a hospodářské 
prostředí 

Učení  OV 

  Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí 
lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel. 

Obyvatelstvo světa Učení ENV/1f,g   

  Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce 
světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje. 
Porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit. 

Světové hospodářství Problém 
 
 

Problém 
Komunikace 

    

        

  Porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných 
znaků. 

Regionální společenské, politické a 
hospodářské útvary 

Učení  OV 

  Lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech. 

Globalizační společenské, politické 
a hospodářské procesy 

Sociální MULT/2d,4a   

8., 9. Porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na 
konkrétních příkladech specifické znaky a 
funkce krajin. 

Životní prostředí Učení ENV/1g F  
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Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů). 

Krajina Sociální 
Komunikace 

   

Uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských 
vlivů na životní prostředí – zejména vliv 
zemědělství, dopravy, průmyslu, odpadů a 
změn v krajině. 

Vztah příroda a společnost  Občan ENV/3a,b,c,d,f 
4c,e 

  

Zeměpis 9. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
9. Vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 

bydliště nebo školy. 
Česká republika Učení     

  Hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního 
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně 
analyzuje vazby místního regionu k vyšším 
územním celkům. 

Místní region Občan 
Komunikace 

Problém 

ENV/4a   

  Hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v 
evropském a světovém kontextu. 

Česká republika Občan 
Komunikace 

Problém 

 PŘ 

 Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit. 

 
Regiony České republiky 

Učení   

 Uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a 
nadnárodních institucích, organizacích a 
integracích států, zajímá se o řešení problémů 
dětí a mládeže na mezinárodní úrovní. 

ČR a mezinárodní spolupráce Občan GLOB/3c,f  

  Ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu. 
Aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny. 
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 
situacích zásady bezpečného chování a jednání 

Terénní zeměpisná výuka a praxe  
 

Problém 

 ENV/3,4  OV 
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při mimořádných událostech. 
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UMĚNÍ A KULTURA 

 
Vzdělávací oblast: Umění a kultura         
Vyučovací předmět:  

Hudební výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění 
hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako prostředku komunikace. Poslechem skladeb našich vynikajících 
hudebních skladatelů vedeme žáky k hrdosti na naši kulturu, k vlastenectví. Hudební činnosti napomáhají komplexnímu rozvoji žáka. 

Časová dotace činí 1 hodina týdně v 1. – 9. ročníku. 

Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází k utváření správných pěveckých návyků a ke kultivaci pěveckého a mluvního 
projevu. 

Obsahem Instrumentálních činností je hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební produkci i reprodukci. 

Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybů, tance a gest. 

Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání (percepce) znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i 
funkčních podobách, učí se hudbu rozebírat (analyzovat) a interpretovat. 

  
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 4) Psychohygiena, 5) Kreativita, 7) Mezilidské 
vztahy, 8) Komunikace, 10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti,  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1) Evropa a svět nás zajímá, 2) Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova: 3) Etnický původ, 4) Multikulturalita 
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Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- chápe umění, kulturu a tradice ve spojitosti s ostatními uměleckými oblastmi 
- informace sám vyhledává na internetu, třídí je a vypracovává referát 

Kompetence k řešení problémů: 
- problémy řeší hlavně v souvislostech se zápisem slyšené melodie, zaznamenává ji do notové osnovy, využívá přitom znalostí opěrných 

písní 
- záznam hudby porovnává s již už zapsaným a ověřeným zápisem 

Kompetence komunikativní: 
- srozumitelně vyjadřuje své názory na hudbu 
- prezentuje referát o známé pěvecké osobnosti 
- rozumí dynamických znaménkům jako prostředku komunikace v hudbě 

Kompetence sociální a personální: 
- ve výuce zpívá se svými spolužáky v jednohlasu i vícehlasu – toleruje a poslouchá zpěvné hlasy ostatních 
- pracuje ve skupinkách na zadaných úkolech – přijímá názory druhých a připívá také svým názorem  
- uvědomuje si svůj pěvecký rozvoj, věří si 

Kompetence občanské: 
- dodržuje a zná tradice našeho regionu a vlasti 
- účastní se různých vystoupení v obci 

Kompetence pracovní: 
- chápe svůj hlas jako dokonalý nástroj dorozumívání, pečuje o něj, ví, co mu škodí 
- dodržuje základní pravidla před zpěvem a mluvou 
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Hudební výchova – 1. stupeň 
 
Hudební výchova 1., 2., 3. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

  
Získává správné pěvecké návyky. 
Zpívá slabě a silně, pomalu a rychle, vysoko a 
hluboko, vesele a smutně. 

Vokální činnosti    
3. Pěvecký a mluvní projev Pracovní 

Učení 

  

3. Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a 
rytmicky přesně. 
Osvojuje si dětské popěvky, říkadla, rozpočitadla. 
Zřetelně vyslovuje.      

Hudební rytmus    

1.–3.    JČ, PRV 
3. Intonuje podle dynamických znamének p, mf, f. 

Intonuje melodii klesavou a stoupavou.                                                 
Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty, 
správně a hospodárně dýchá. 
Plynule se střídá ve zpívání se skupinou žáků.         

Intonace  OSV/1a  
     

     
    3.  Sociální   
 Podle svých schopností opakuje po učiteli 

melodii, zpívá melodickou otázku nebo na otázku 
odpovídá. 
Melodizuje texty a říkadla.                                                                   
Vysvětlí pojem autor textu, autor hudby, píseň 
umělá a lidová.             

Vokální improvizace Komunikace OSV/1a,b  

  Problém OSV/5a  

3.  Učení   

 
3. 

1.–3. 

  
Vytleskává rytmus.  
Opakuje po učiteli rytmický úryvek.           

Instrumentální činnosti 
Rytmizace, melodizace a stylizace 

 OSV/1a  

 Vyťukává rytmus na rytmické nástroje.  
Správně pojmenuje a správně drží jednoduché 
Orffovy nástroje.  

Hra na hudební nástroje Učení   
     3. 

1.–3. Podle individuálních schopností doprovází píseň 
na rytmické či melodické nástroje.                                
Rytmizuje jednoduchá slovní spojení a říkadla.                                                                                         

Hudební improvizace   ČJ 
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3. Orientuje se v notovém záznamu v rozsahu c1–
g1.           

Záznam instrumentální melodie Učení   

 Z notového zápisu vyčte 2/4, ¾ a 4/4 takt a 
repetici.      

    

 Určí noty a pomlky čtvrťové, půlové, osminové a 
celé.             

 Učení   

3.   
Taktuje 2/4, ¾ takt.                                                                   

Hudebně pohybové činnosti 
Taktování 

 OSV/1a  
 

 Ovládá pohybové prvky – krok, chůze po 
špičkách, podup, poskok, přísunný krok.                                                                                                                                          

Pohybový doprovod znějící hudby   TV 
 

TV 
 
 

TV 

1.  U vhodných písní pohybově napodobuje hru na 
některé hudební nástroje, různé pracovní činnosti 
nebo ztvární část textu.  

 OSV/8a 

 Hraje hry na tělo (tleskání, pleskání, dupání) ve 
2/4 a ¾ taktu.   

Sociální 
 

Sociální 
3. 

Hraje taneční hry se zpěvem.                                                   

1. Vyjádří pohybem melodii vzestupnou a 
sestupnou. 

Pohybové vyjádření hudby    

 3. Pohybově ztvární emocionální zážitek z hudby, 
orientuje se v prostoru.                                     

  OSV/8a TV 

1.–3. Pohybově improvizuje v rytmu lidové písně, 
taneční hudby i klasické melodie. Mění pohyb 
podle tempových a rytmických změn.                                                                                     

Reakce na změny v proudu znějící 
hudby 

Problém  TV 

   Poslechové činnosti  OSV/1a  
1. Rozlišuje zvuky, mluvní a zpěvní projev, hlas 

mužský, ženský a dětský.                                                         
Kvalita tónů a vztahy mezi tóny Sociální  PRV 

3. Rozlišuje jednotlivé kvality tónů – výšku, sílu, 
délku.                       

    

 Podle ukázky určí ráz skladby (ukolébavka, píseň, 
pochod, hudba slavnostní, zábavná).                    

Hudebně výrazové prostředky    

 Rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje.   
Soustředí se na poslech jednoduché skladby. 
Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 

Hudba vokální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 
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 instrumentální. 
Pozná známou píseň (i hymnu) podle 
melodického úryvku.                 

Občan   

3. Rozezná předehru.                                         
Rozpozná poslechem 2/4 a ¾ takt.                                            

Hudební formy    
 

Vymyslí název pro vyslechnutou skladbu.                               
Využívá hudbu k duševní relaxaci.                                                     

Interpretace hudby Komunikace OSV/4a ČJ 
  

 
 
Hudební výchova 4., 5. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

    Vokální činnosti      
 5.  Využívá získané pěvecké dovednosti, správně 

hospodaří s dechem při interpretaci písně a 
frázování. Pečlivě vyslovuje a dodržuje hlasovou 
hygienu.                                                    

Pěvecký a mluvní projev Pracovní    

  Rozšiřuje svůj hlasový rozsah.                                                 
  Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě a 

rytmicky přesně ve 2/4, ¾  a 4/4 taktu.                            
Hudební rytmus Učení     

  Recituje a zpívá dvojhlasý a tříhlasý kánon.                                     Dvojhlas a vícehlas Sociální      
Komunikace 

   

 Zpívá písně v přiměřeném rozsahu 
k individuálním schopnostem.                     

Intonace    

4.–5. Intonuje písně z národopisné oblasti Slezsko.  Občan  PRV 
  Opakuje, domýšlí a vymýšlí melodie. Vokální improvizace  OSV/1a,b,5a   

5. S doprovodem intonuje stupnici C dur a c moll.                                                                           
S pomocí opěrných písní nastupuje na V. (Prší, 
prší), III. (Maličká su), I. (Ovčáci, čtveráci) a VIII. 
stupni (Chodila po včelinku).                                                           

Záznam vokální hudby 
  

  
  

  
  

  
  

  

    Instrumentální činnosti       

4.–5. Doprovází píseň na rytmické nástroje.                            
Na základě  svých schopností a dovedností hraje 
melodii zapsanou pomocí not na zobcovou flétnu 
nebo jiný melodický hudební nástroj.                        

Hra na hudební nástroje Pracovní    
     OSV/1a   
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  Rozlišuje základní hudební nástroje a dělí je do 
skupin. 

        

  Vyťukává rytmus na rytmické nástroje, 
improvizuje.     

Rytmizace, melodizace a stylizace Problém OSV/1a   

  Pomocí hudebních nástrojů vytváří v rámci svých 
individuálních dispozic jednoduché předehry a  
mezihry.                                               

Hudební improvizace       

  Orientuje se v notovém záznamu v rozsahu c1–
c2.        

Záznam instrumentální melodie Učení     

  Z notového zápisu vyčte legato, posuvná 
znaménka, noty a pomlky šestnáctinové a noty 
s tečkou.                                         

      M 

    Hudebně pohybové činnosti      
5. Rozpozná a taktuje 2/4, ¾  a 4/4 takt, vyjadřuje 

přitom rytmus, tempo, dynamiku.                                                                    
Taktování       

  Znázorní píseň pantomimou.  Pohybový doprovod znějící hudby Sociální       OSV/1a TV 
  Rozliší a pohybově znázorní polku, pochod a 

valčík.                 
 Občan  TV 

  Při pohybové improvizaci vyjadřuje vlastnosti 
tónů, své vlastní pocity a představy, orientuje se 
v prostoru.                                                  

Reakce na změny v proudu znějící 
hudby 

Sociální OSV/1a TV 

  
     5. 

  

  
Poslechem určí dynam. znaménka f, mf, p, <, >.      

Poslechové činnosti 
Kvalita tónů 

  
  

    
  

Rozpozná durovou a mollovou tóninu.                        Vztahy mezi tóny       
 Při poslechu skladeb určených dětem rozpozná 

tempo, gradaci, rytmus, dynamiku, barvu.           
Hudebně výrazové prostředky   OSV/1a   

 Odliší sbor mužský, ženský, dětský a smíšený.                                                              Hudba vokální, vokálně 
instrumentální, lidský hlas a 

hudební nástroj 

Sociální OSV/1a PRV 

  Rozpozná na obrázku i poslechem některé 
hudební nástroje.                        

Pohybový doprovod    Občan   TV 

5. Podle ukázky určí hudební styly a žánry (rock and 
roll, chrámová hudba, symfonický orchestr, lidová 
muzika, populární hudba).                                                                    

Hudební styly a žánry      
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 Rozezná předehru, mezihru a dohru.                           Hudební formy       

4.–5. Výtvarně ztvární vyslechnutou skladbu. Interpretace hudby     VV  
  Soustředí se na poslech skladby. Jednoduše ji 

zhodnotí.                                                         
 Komunikace  ČJ 

  Vypráví stručně o životě hudebních skladatelů.     Komunikace  ČJ 
  Využívá hudbu k duševní relaxaci.                                                         OSV/4a   

Hudební výchova – 2. stupeň 
 
Hudební výchova 6., 7., 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy  

6.–9. Oceňuje silné  působení hudby na city člověka, 
zároveň vnímá možná rizika (zdravotní a ve 
vztazích mezi lidmi) spojená s poslechem příliš 
hlasité hudby, agresivní hudby apod. – vyjádří svůj 
názor.   

Vnímání hudby a její funkce Sociální 
Občan 

OSV/4a,b,7a, 
10b 

VkZ, VV 

 Vnímá hudbu, zpěv a tanec jako prostředek 
relaxace a uvolnění a využívá toho. 

    

   Vokální činnosti    
 Pečuje o svůj hlas. Hlasová hygiena Učení   

8.–9. Vysvětlí, jak se hlasivky mění v období dospívání a    
k čemu díky této změně dochází. 

   VkZ 

6.–9. Vytvoří a nasadí čistý tón. Nasazení a tvorba tónu    
 Zazpívá durovou, mollovou a chromatickou 

stupnici, bezpečně pozná durovou a mollovou 
skladbu. 

    

 Reprodukuje intervaly v rámci oktávy, vytvoří je 
pomocí opěrných písní. 

    

 Popíše tvorbu tónu (práci všech lidských orgánů - 
hlasivky, rezonanční dutiny …). 

    

 Reprodukuje tóny velké oktávy.     
 Převádí tóny z nezpěvné do zpěvné polohy.     
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 Deklamuje se správnými koncovkami a vokály.     
 Vytvoří hlavový tón, plynule přechází na hlavový 

tón. 
Hlavový tón    

 Vyhýbá se všemu, co zhoršuje kvalitu hlasu 
(šeptání, odkašlávání, křik, vyvětraná místnost při 
zpěvu …). 

    

 Před zpěvem se rozezpívá, zvyšuje rozsah tónů.      
7.–9. Zazpívá kánon. Kánon Sociální   
6.–9. Zpívá 1. nebo 2. hlas. Dvojhlas    

 Vytvoří jednoduchý 2. hlas (velká tercie).     
8.–9. Zazpívá jednoduchý trojhlas, ve skladbě rozpozná 

počet hlasů, analyzuje intervaly v trojhlasu. 
Trojhlas    

 Na základě opakovaného poslechu označí 
čtyřhlasou skladbu. 

Čtyřhlas Učení   

6.–9. Transponuje písně do jiných blízkých tónin. Transpozice    
 Při zpěvu správně dýchá, vysvětlí jednotlivé typy 

dýchání, při výdechu pracuje s dechem (s tónem, 
bez tónu). 

Správné pěvecké dýchání 
(hrudní, bránicové a smíšené) 

Pracovní   

   Instrumentální činnosti Učení OSV/1a,b  
6.–9. Reprodukuje motivy, témata a jednoduché 

skladbičky a zahraje je i z notového zápisu. 
Orffovský instrumentář (flétna, 

keyboard) 
   

 Napodobí rytmickými nástroji rytmus skladby nebo 
ho zahraje z notového zápisu. 

   ČJ 

 Doprovodí skladbu s použitím T, D, D7, S 
(ostinato). 

    

7.–9. Improvizuje v předehrách, mezihrách a dohrách.   OSV/5a  
9. Vytvoří jednoduché hudební formy.     

6.–9. Vyjadřuje hudbu podle notového označení 
(dynamika, tempo …). 

    

 Zachytí rytmické schéma skladby, zapíše melodii 
motivu nebo tématu. 

Grafický záznam melodie Problém   

   Hudebně pohybové činnosti Sociální   
6.–9. Diriguje skladby, lidový zpěv spolužáků. Dirigování    

 Určí, na kolik dob se skladba diriguje.     
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 Tanečními kroky ztvárňuje hudební ukázku (polka, 
samba, rumba, cha-cha, macarena). 

Tanec   TV 

 Pohybem vyjadřuje niterné prožitky způsobené 
hudební skladbou. 

Vyjádření hudby    

 Reaguje na dynamiku, rytmus, tempo a harmonii.     
 Orientuje se v prostoru.     
   Hudební nauka a teorie Učení   

6.–9. Do notové osnovy zakreslí houslový klíč. Notová osnova    
 Rozezná celý tón od půltónu. Celý tón a půltón    
 Aktivně a správně používá rytmické hodnoty not, 

pomlky a podle dob je rozdělí do taktů. 
Rytmické hodnoty not, pomlky, 

takty 
  ČJ 

 Do notové osnovy zapíše posuvky. Posuvky, enharmonické tóny    
 Vyjmenuje pořadí stupnic, rozdělí je na durové a 

mollové (s křížky i béčky), určí, v jakém pořadí se 
ve stupnici objeví křížky či béčka, zná přesný počet 
křížků i béček ve stupnicích. 

Stupnice a tónina, kvintový a 
kvartový kruh 

   

 Přeloží nejznámější pojmy z italštiny do češtiny. Italské názvosloví    
 Používá zkratky všech pojmů, vysvětlí, co 

znamenají. 
Dynamická znaménka, tempové 

označení, intervaly a akordy 
   

   Poslechové činnosti    
6.–9. Na základě opakovaného poslechu analyzuje 

skladbu z hlediska výrazových prostředků, 
formálního složení a obsahově-sémantického 
působení. 

Analýza skladby Komunikace OSV/1a,b  

 Zařadí skladbu k hudebnímu stylu, žánru a období.  Učení   
 Svými slovy vyjádří záměr a myšlenky autora 

skladby, analyzuje své pocity a předává je 
ostatním. 

Interpretace skladby Občan                
Komunikace 

OSV/2a  

6. Vyjmenuje hudební nástroje, které se používají 
k doprovodům lidového zpěvu. 

Hudební nástroje v lidové hudbě Učení  VV 

 Orientuje se v partituře, určí pořadí nástrojů od 
nejvyšších po nejhlubší, rozdělí ji na vokální a 
orchestrální. 

Partitura Sociální   

 Ve skladbě najde variaci, zazpívá ji. Variace Učení   
 Uvede nejstarší písně našeho území. Píseň a její hudební forma    
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 Popíše části lidové písně a její formu.     
 Pozná lidovou píseň a zazpívá ji, uvede důvody, 

proč písně vznikly. 
    

 Rozliší operu, operetu, muzikál, hudební revue, 
balet, výrazový tanec, melodram a scénickou 
hudbu – uvede hlavní znaky. 

Hudba na jevišti    

7. Vyjmenuje nejznámější sběratele lidových písní. Lidová píseň Učení   
 Vysvětlí rozdíl mezi lidovou a zlidovělou písní.     
 Rozdělí hlasy mužů a žen podle barvy hlasu. Lidský hlas    
 Rozezná fugu a kánon. Vícehlas – kánon, fuga    
 Popíše historii koncertu od 17. století (Itálie) a 

uvede nejznámější světové skladatele. 
Koncert Komunikace GLOB/1e  

 Vysvětlí, kdy je hudba relaxací a kdy zátěží (kdy 
nám škodí). 

Nešvary v hudbě Komunikace 
Občan 

  

 Rozpozná sonátu a sonátovou formu. Sonáta, sonátová forma Učení   
 V sonátové formě najde expozici, provedení a 

reprízu. 
    

 Vyjmenuje rozdíly mezi symfonií a symfonickou 
básní. 

Symfonie, symfonická báseň    

 Popíše jejich vznik a vývoj.     
 Vytyčí hlavní rozdíly mezi duchovní a světskou 

hudbou, uvede příklady.  
Duchovní a světská hudba    

 Rozezná hudební přehrávače a nosiče od jejich 
vzniku až do současnosti (gramofon – 
gramofonová deska, magnetofon – magnetofonová 
páska, CD přehrávač – CD …). 

Hudební technika    

 Z ukázek vyvodí základní znaky muzikálu. Muzikál a práce skladatele Problém   
 Analyzuje český a světový muzikál.    AJ 
 Zná jeho vznik, nejznámější muzikály a jejich 

autory. 
 Učení   

 Popíše postavení interpreta v populární i vážné 
hudbě. 

Interpret Komunikace   

8. Vymezí rozdíly mezi artificiální a nonartificiální 
hudbou, pozná oba dva druhy hudby. 

Artificiální a nonartificiální hudba Učení   
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 Správně odpoví na otázky kdy, kde, jak a proč 
vznikla hudba. 

Hudba v pravěku    

 Popíše vznik jazzu, jeho cestu z Afriky a 
nejznámější představitele. 

Jazz v USA Učení 
Komunikace 

MULT/3g  

 Vyjmenuje znaky duchovní a světské hudby, 
charakterizuje středověk.  

Středověk – gotika    

 Popíše další vývoj jazzu v USA. Jazz v USA – 30., 40. léta  MULT/4b  
 Vysvětlí, jaké bylo postavení člověka v renesanci. Renesance    
 Rozezná hudbu katolickou a protestantskou.  Problém   
 Vyjmenuje neznámější světové představitele.  Učení   
 Vysvětlí rozdíly mezi těmito pojmy, rozezná je a 

uvede nejznámější představitele. 
Rock and roll a country and 

western v USA – 50. léta 
   

 Popíše prostředí barokní doby. Baroko Komunikace  D, ČJ, VV 
 Vyjmenuje hlavní světové představitele.  Učení   
 Zná nejdůležitější formy (opera, koncert, suita a 

fuga …). 
    

 Vysvětlí vliv nonartificiální hudby Anglie 60. let na 
hudbu ostatních zemí (Beatles). 

Anglie – 60. léta v nonartificiální 
hudbě 

   

 Zhodnotí situaci vývoje klasicismu v celosvětovém 
kontextu. 

Klasicismus Komunikace  D, ČJ, VV 

 Vyjmenuje hlavní světové představitele.  Učení   
 Pojmenuje moderní hudební nástroje a vysvětlí 

jejich vznik a vývoj. 
Moderní hudební nástroje    

 Charakterizuje období romantismu a uvede 
nejznámější světové skladatele. 

Romantismus Učení 
Komunikace 

 D, ČJ, VV 

 Uvede hlavní znaky hudby tohoto období                      
v celosvětovém kontextu (impresionismus, 
expresionismus, dodekafonie …) a vyjmenuje jejich 
představitele. 

Artificiální hudba 20. století –      
1. Polovina 

Učení  VV 

 Popíše vznik a vývoj nonartificiální hudby ve světě 
v těchto létech a vyjmenuje nejznámější 
představitele. 

Nonartificiální hudba – 70., 80. 
léta ve světě 

   

 Rozezná nejnovější druhy světové artificiální hudby 
a uvede jejich představitele. 

Artificiální hudba 20. století –      
2. Polovina 
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9. Určí, ze kterého století pochází nejstarší 
dochované hudební památky a bezpečně pozná 
jejich názvy. 

Počátky hudby v Čechách Učení    
Občan 

  

 Popíše období rozkvětu a úpadku české hudby.  Občan   
 Vyvodí znaky pro českou renesanci z 

charakteristiky renesance celého světa. 
Renesance v Čechách Problém   

 
 Vyjmenuje neznámější české představitele.  Učení   
 Uvede hlavní charakteristiku a vývoj českého 

swingu. 
Jazz a swing v české hudbě    

 Vyjmenuje nejznámější české představitele.     
 Vymezí rozdíly mezi druhy a formami baroka 

(kantáta, oratorium, opera …). 
České baroko    

 Vyjmenuje nejznámější české představitele.  Občan   
 Rozdělí a popíše trampské období dvou etap. Trampská píseň Učení   
 Vyjmenuje nejznámější české představitele.     
 Popíše český klasicismus ve srovnání s 

celosvětovým klasicismem. 
Český klasicismus  GLOB/2a  

 Vyjmenuje hlavní představitele působící u nás i  
v emigraci. 

    

 Zhodnotí situaci 50. a 60. let zejména kolem 
divadla Semafor. 

Divadla malých forem Komunikace  ČJ 

 Vysvětlí, na jakém principu funguje nahrávání 
hudby. 

Technika v hudbě Učení   

 Vytyčí rozdíly a společné znaky mezi světovým a 
českým romantismem. 

Český romantismus Sociální         
Občan 

GLOB/2a  

 Vyjmenuje hlavní české představitele.  Občan   
 Popíše postavení nonartificiální hudby v 60. letech 

v naší republice. 
Big beat – 60. léta Sociální         

Občan 
  

 Zhodnotí dobu tohoto období se zaměřením na 
artificiální hudbu. 

20. století v Čechách (artificiální 
hudba) 

   

 Vyjmenuje hlavní české představitele.     
 Popíše postavení nonartificiální hudby v 70. a 80. 

letech v naší republice, vypracuje referát o známé 
popové osobnosti. 

70., 80.a 90. léta v Čechách 
(nonartificiální hudba) 
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Vzdělávací oblast: Umění a kultura         
Vyučovací předmět:  

Výtvarná výchova 
         
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 1.–9. ročníku. 
Výstupy a učivo jsou zpracovány pro období 1.–3. ročník, 4.–5. ročník, 6.–7. ročník a  8.–9. ročník. 

   
Výuka probíhá nejčastěji v běžných třídách, někdy v multimediální učebně (besedy o umění s promítáním ukázek výtvarných děl). Podle 
možností zařazujeme návštěvy výstav, na školních výletech věnujeme pozornost památkám. Materiály a pomůcky si až na malé výjimky zajišťují 
žáci sami.          
 
Obsahové vymezení předmětu:         
Výtvarná výchova:          
• umožňuje dětem porozumění výtvarnému umění, jeho jazyku a významům   
• seznamuje se základními zákonitostmi při využívání různých výtvarných technik  
• umožňuje dětem prostřednictvím výtvarných činností poznávat sama sebe i okolní svět 
• rozvíjí dětskou fantazii, obrazotvornost, smysl pro vkus, pro originalitu  
• umožňuje dětem vyjadřovat vlastní poznání, cítění, vnímání, prožívání vyjadřovacími prostředky výtvarného umění podchycuje a rozvíjí 

zájem dětí o umění         
 
Vyučovací předmět je úzce spjat s dalšími předměty, především s prvoukou, pracovní výchovou a českým jazykem na 1.stupni  a s dějepisem a 
českým jazykem na 2. stupni.   
 
Průřezová témata:  
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 5) Kreativita 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  1) Evropa a svět nás zajímá, 3) Jsme Evropané 
Multikulturní výchova: 1) Kulturní diference 
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Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení:         

- vedeme žáky k aktivnímu výtvarnému vyjadřování   
- motivujeme žáky k pozorování, vnímání reality    
- ve výtvarných činnostech podněcujeme žáky k využívání poznatků z jiných oblastí (prostorové vztahy, geometrické tvary)  
- podněcujeme žáky k využívání poznatků v dalších výtvarných činnostech  
- vedeme žáky prostřednictvím vlastního výtvarného vyjadřování k poznávání smyslu učení    

Kompetence k řešení problémů:         
- podporujeme žáky v promýšlení, plánování a řešení výtvarných problémů na základě vlastního úsudku a zkušeností získávaných 

ve výtvarné výchově  
- motivujeme žáky k hledání různých variant řešení výtvarného problému   
- směřujeme žáky k uvědomění si důsledků využití různých variant řešení výtvarného problému  

Kompetence komunikativní:         
- povzbuzujeme žáka při kooperativních výtvarných činnostech k diskuzi, vyslechnutí a respektování názorů druhého, k obhajování názoru 

svého     
Kompetence sociální a personální:         

- nabádáme žáky k tvořivé práci ve skupině      
- učíme žáky respektovat různé přístupy k výtvarné tvorbě    
- vedeme žáky k uvědomělému rozvíjení vlastní osobnosti, pozitivní představě o sobě samém  

Kompetence občanské:         
- ukazujeme žákům cestu k poznávání, respektování a oceňování tradic, kulturního dědictví, uměleckých děl   
- směřujeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí, poznávání a pochopení požadavků na kvalitní životní prostředí 

Kompetence pracovní:         
- vedeme žáky k bezpečnému používání výtvarných pomůcek a materiálů s ohledem na zdraví své i spolužáků, s ohledem na školní 

vybavení a životní prostředí 
- vychováváme žáky k dodržování hygienických pravidel    
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- rozvíjíme schopnosti důležité v praktickém životě, např. vnímání, soustředění, relaxace, ale i  manuální zručnost   
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Výtvarná výchova – 1. stupeň 
 
Výtvarná výchova 1., 2., 3. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

1. Poznává vlastnosti barev. Rozvíjení smyslové citlivosti Učení OSV/1a   
   Malba (barvy husté, řídké, světlé, 

tmavé, doplňkové; symbolické 
funkce barev) 

  
     
      

1.–3. Míchá barvy. Malba Pracovní     
  Maluje různými druhy štětců.     
  Používá vodové barvy, tempery, voskovky, suchý 

pastel, tuš. 
Malba, kresba, kombinované 

techniky 
Pracovní   PČ 

    
2.–3. Kreslí tuší, rudkou, uhlem.     
1.–3. Modelováním a konstrukcemi rozvíjí cit pro prostor. Techniky plastického vyjadřování Pracovní     

    
2.–3. 

  
  

Poznává různé druhy linie. Kresba (přítlak, rovnoběžnost, 
křížení, odlehčení, zhušťování a 
zřeďování čar, násobení linie...) 

Učení   
  
  

 M 
  
  
  
  

1.–3. Rozvíjí smysl pro výtvarný rytmus (řadí, otiskuje, 
odlévá, vystřihuje…). 

Malba, kresba, techniky 
plastického vyjadřování 

Učení 
Pracovní 

  
    

1.–3. 
  
  
  
  
  
  

Výtvarně vyjadřuje své pocity a vnímání 
skutečnosti. 

Uplatňování subjektivity Učení 
Pracovní 

OSV/5a  TV,PRV, HV 
Malba, kresba, techniky 
plastického vyjadřování 

  
    
Vyhledává, pozoruje, rozlišuje, hodnotí, seskupuje, 
dotváří a kombinuje přírodní materiály. 

Techniky plastického vyjadřování 
(vazba přírodnin, malba, kresba) 

Učení 
Pracovní 

OSV/5a   
 

Poznává, modeluje, zkouší pevnost, tažnost, 
ohebnost plastických materiálů. 

Techniky plastického vyjadřování Učení  PČ, PRV 
  Pracovní   

  Tvoří kompozici z různých prvků. Malba, kresba, techniky 
plastického vyjadřování 

Pracovní   PČ 
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2.–3. Poznává a zobrazuje tvary a funkce lidských 
výtvorů. 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Učení 
Pracovní 
Občan 

 PRV  
  

1.–3. Výtvarně zaznamenává pohyb (ovály, elipsy, čáry). Kresba a techniky plastického 
vyjadřování 

Učení     
2.–3. Sleduje a porovnává tvary užitkových předmětů z 

hlediska funkce a materiálu. 
Učení     

  
  Pozoruje a přibližně vystihuje proporční vztahy.  Pracovní OSV/1a   
  Poznává kulturu odívání a bydlení.   Občan    

1.–3. Porovnává ilustrace a jejich vyjadřovací prostředky. Ilustrátoři dětských knih Učení  ČJ 
2.–3. Seznamuje se s různými druhy výtvarného umění 

(výstavy, galérie). 
Malířství, grafika, sochařství, 

architektura 
Učení  
Občan 

  PRV, ČJ 
    

 
Výtvarná výchova 4., 5. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

4. Poznává teorii barev – rozlišuje barvy studené a 
teplé, odstíny barev. 

Rozvíjení smyslové citlivosti Učení OSV/1a ČJ, PČ, HV 

4.–5. Kombinuje různé techniky. Malba Pracovní   
  Barevně vyjadřuje pocity a nálady.   Komunikace  
  Pojmenovává a porovnává světlostní poměr.   Učení   

5. Při zachycování reality kombinuje pozorování a 
vnitřní prožitek.  

Uplatňování subjektivity Pracovní OSV/1a,5a PRV 
          

4.–5. Zpřesňuje proporce lidské postavy, konfrontuje 
postavu se skutečností.                                         
Výtvarně ztvárňuje vymyšlenou bytost, používá 
barevnou a tvarovou nadsázku. 

Malba, kresba, techniky 
plastického vyjadřování 

Pracovní   TV,PRV 
        
  
  
  
  

      

Vytváří kompozici přírodních forem a materiálů. 
Experimentuje se zaměřením na užitkovou a 
dekorativní formu. 
Tvoří jednoduché prostorové objekty. 

Techniky plastického vyjadřování Pracovní 
  
  
  

OSV/5a   
  
  
  

  
  
  Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše i 

prostorově (zjednodušuje, tvoří kompozice, náčrty). 
Kresba, malba, techniky 
plastického vyjadřování 

Učení OSV/5a  PRV 
      

5. Tvoří linie různými nástroji v různých materiálech. Kombinované techniky, Pracovní MULT/1a,c PRV, PČ 
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4.–5. Poznává a porovnává design předmětů denní 
potřeby. 

design, oděvní kultura Učení 

5. Zabývá se současnou oděvní kulturou mládeže a 
vyjádří na ni svůj názor. 

Občan 
    

4.–5. Porovnává výrazové prostředky ilustrátorů 
dětských knih. 

Ilustrátoři dětských knih Učení     
          

5. Poznává a používá komunikativní a estetickou 
funkci písma. 

Písmo Učení   ČJ, PRV 
    Komunikace   

4.–5. Rozpoznává různé způsoby uměleckého 
vyjadřování: 

Ověřování komunikačních 
účinků 

Učení   
  

PRV 
     

4. vyjadřování malířů Figura, portrét, krajina, zátiší Občan     
5. vyjadřování sochařů. Socha, plastika, sousoší, bysta, 

reliéf 
Občan     

          
4.–5. Poznává grafické techniky. Grafické techniky (tisk z koláže, 

ze šablon, otisk, vosková 
technika, slepotisk……) 

Pracovní   ČJ, PČ 
      

   
 

Výtvarná výchova – 2. stupeň 
 
Výtvarná výchova 6., 7. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředměto
vé vztahy 

6.–7. Pozoruje vybraný objekt a zachytí ho výtvarnými 
prostředky, dodrží doporučenou kompozici. 

Rozvíjení smyslové citlivosti – 
linie, tvary, objemy, barva a 

světlo, působení v rovině 
smyslového účinku 

Učení OSV/1a   

  Rozlišuje skutečnost a výtvarný obraz skutečnosti, 
pojmenuje shodné a rozdílné kvality, všímá si linií, 
tvarů, objemů, barev, odstínů, kontrastů, detailů …. 

Výtvarný projev podle 
skutečného výjevu, fotografie, 

výtvarného díla 

Učení    

  Zachytí rozdíl mezi přírodními a umělými formami. Zátiší – tvary, objemy, barva a 
světlo, struktury, kompozice 

prvků, statické vyjádření 

Učení     
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  Zobrazí prostorové vztahy pozorované skutečnosti               
i výjevu z vlastní představy. 

Zachycení prostorových vztahů 
a uspořádání prvků 

Učení      

  Uplatňuje svou fantazii, dotváří pozorované objekty, 
vymýšlí zcela nové tvary. 

Dotváření podle fantazie Učení OSV/5a   

  Využije výtvarných prostředků pro vyjádření 
citového stavu nebo nálady, uplatní expresivní 
působení barvy, linie, plochy... 

Zachycení psychiky ve vlastní 
tvůrčí práci, interpretace 

výtvarného projevu 

 Komunikace  OSV/5a  

  Zachytí děj – vlastní zážitek, vzpomínku. Tematická práce – zachycení 
objektů, prostředí i nálady, 

pohyb, prostor 

Komunikace  ČJ 

  Výtvarnými prostředky vyjádří svůj názor – vybírá, 
kombinuje prostředky a vytváří osobitý výtvarný 
projev. 

Přístup k výtvarnému projevu – 
společenská funkce výtvarné 
činnosti, působení v rovině 

sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

Komunikace 
Občan 

OSV/5a                      OV 

  Vytvoří dekorativní práci v ploše s využitím 
zjednodušených prvků, rytmizace a symetrické 
kompozice. 

Dekorativní výtvarný projev Pracovní   

  Navrhne tvar a barvu předmětu denní potřeby. Design Problém 
Pracovní 

OSV/5a   

  Vytvoří jednoduchý prostorový objekt s dekorativní 
funkcí. 

Prostorové vytváření Pracovní OSV/5a  

  Porovná a hodnotí účinky vlastního výtvoru s účinky 
jiných výtvarných projevů. 

Hodnocení výtvarného projevu Komunikace   ČJ 

  Rozliší ukázky výtvarného umění starověkého 
Egypta, antiky, románského umění, gotiky a 
renesance, vysvětlí na základě znalostí historických 
souvislostí společenskou podmíněnost výtvarných 
děl v těchto obdobích.  

Výtvarné umění Učení   D 

  Vytvoří podle ukázek detail charakterizující vybraný 
historický sloh. 

Detail Pracovní OSV/1a   

  Interpretuje výtvarné dílo z období starověku nebo 
středověku na základě svých osobních zkušeností a 
prožitků, srovná je s jinými interpretacemi a vysvětlí 
svůj hodnotící soud. 

Beseda o umění Komunikace 
Občan 

GLOB/3a D 
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Výtvarná výchova 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence  

Průřezová 
témata 

Mezipředměto
vé vztahy 

8.–9. Vybere zajímavý objekt nebo zvláštní pohled na 
daný objekt a zachytí ho výtvarnými prostředky. 

Výběr, detail a celek, hlavní 
motiv, kompozice 

Učení OSV/1a   

  Jednu skutečnost zobrazí různými způsoby – změní 
výtvarnou techniku, barevnost, účel…. 

Varianty výtvarného zpracování Problém     

  Zobrazí vztahy mezi vybranými objekty. Kompozice, zachycení objemu, 
prostoru, kontrastu  

Učení     

  Zaznamená výtvarnými prostředky jev nebo proces      
v proměnách (časových, místních), vybere vhodné 
prostředky. 

Zachycení proměny – 
dynamické vyjádření, 
podobnost a kontrast 

Problém     

  Využije některé metody současného moderního 
umění ve vlastní výtvarné práci (počítačová grafika, 
fotografie, video). 

Některé metody současného 
umění 

Pracovní OSV/5a INF 

  Uplatní svou fantazii, mění a dotváří pozorované 
objekty, zachytí své fantazijní představy, dojmy z 
hudby nebo jiného smyslového zážitku. 

Zachycení dojmů, pocitů, 
představ, figurativní a 

nefigurativní (abstraktní) 
výtvarný projev 

Učení 
Komunikace  

OSV/5a HV, ČJ 

  Ověřuje komunikativní účinky vybraného výtvarného 
díla či vlastního výtvoru. 

Vysvětlování a obhajování 
výsledků tvorby, záměrů 

autora, prezentace tvorby 

Komunikace     

  Rozliší působení výtvarného projevu na rozvoj 
osobnosti člověka (smysly, fantazie, názory) i na 
společnost. 

Funkce umění Učení         
Občan 

    

  Vytvoří dekorativní práci v ploše s využitím 
asymetrické kompozice. 

Dekorativní práce Pracovní OSV/5a   

  Navrhne a vytvoří jednoduchý prostorový objekt s 
dekorativní funkcí. 

Užité umění, estetický vkus Pracovní OSV/5a   

  Uplatní písmo v nápisech i v experimentální 
dekorativní práci. 

Písmo ve výtvarném projevu Učení 
Pracovní 

OSV/5a   

  Rozliší ukázky barokního umění, realismu, 
impresionismu, expresionismu, secese a kubismu, 
vysvětlí společenské souvislosti vzniku těchto 
směrů. 

Výtvarné umění Učení   D, HV 
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  Vytvoří práci s využitím znalostí o vybrané metodě 
moderního umění  – např. impresionismus, 
kubismus. 

Kopie, nápodoba, plagiát Učení     

  Interpretuje výtvarné dílo z období novověku a 
současné doby na základě svých osobních 
zkušeností a prožitků, srovná je s jinými 
interpretacemi a vysvětlí svůj hodnotící soud. 
Srovnáním doložení šíření uměleckých vzorů. 

Beseda o umění Komunikace 
Občan 

GLOB/1f D, ČJ 

  Pozná ukázky malby, kresby, grafiky, rozliší 
jednotlivé prvky výtvarného díla, vysvětlí základní 
pojmy – malba, kresba, grafika, ilustrace, skulptura 
a plastika, busta, animovaný film, comics, zátiší a 
základní pojmy z architektury vybraných slohů. 

Výtvarné termíny  Učení     

  Zpracuje referát o významném výtvarníkovi nebo o 
výtvarném díle. 

Autor a dílo Učení    
Občan 

  ČJ 
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Člověk a zdraví 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví        
Vyučovací předmět:  

Výchova ke zdraví 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vzdělávání je zaměřeno na: 
• pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a aktivní chování podporující zdraví 
• základní hygienické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky 
• dovednosti odmítat škodlivé látky 
• výchovu k dobrým mezilidským vztahům 
• orientaci v základních otázkách sexuality a uplatňování odpovědného sexuálního chování 
• ochranu zdraví a životů při každodenních rizikových situacích a mimořádných událostech 
• předcházení úrazům 
• upevnění návyků poskytovat základní první pomoc 

 
Předmět Výchova ke zdraví je vyučován na 2. stupni, a to v 6.– 8. ročníku. Výuka v 6. a 7. probíhá vždy 1 hodinu týdně, v 8. ročníku pak 3 
hodiny týdně. V tomto ročníku je totiž vedle obsahu předmětu Výchova ke zdraví realizována i část obsahu předmětu Přírodopis ze vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda – jde tedy o integrovaný předmět. 
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznání a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 4) 
Psychohygiena, 6) Poznávání lidí, 7) Mezilidské vztahy, 8) Komunikace, 10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, 11) Hodnoty, postoje, 
praktická etika 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  1) Evropa a svět nás zajímá, 2) Objevujeme Evropu a svět 
Multikulturní výchova:  1) Kulturní rozdíly, 2) Lidské vztahy, 3) Etnický původ, 4) Multikulturalita 
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Environmentální výchova: 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
Výchova demokratického občana: 1) Občanská společnost a škola 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- vyhledává a třídí informace, využívá je v procesu učení 
- vytváří si komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy 
- plánuje, organizuje a řídí vlastní učení 
- promítá výsledky svého vzdělávání do osobního života 

Kompetence k řešení problémů: 
- vnímá nejrůznější problémové situace – mimořádné situace, krizové situace  
- navrhne způsob řešení problémů 
- vyhledává informace vhodné k řešení problémů 
- kriticky myslí 
- je schopen obhájit svá rozhodnutí 

Kompetence komunikativní: 
- komunikuje na odpovídající úrovni, kultivovaně 
- účinně se zapojuje do diskuse 
- cvičí sebeovládání – dovednost přiměřeně reagovat, potlačit negativní emoce 

Kompetence sociální a personální: 
- spolupracuje ve skupině 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, je přitom otevřený a upřímný, vyjadřuje své názory 
- v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

Kompetence občanské: 
- respektuje názory ostatních 
- formuje své volní a charakterové vlastnosti 
- chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí 
- rozhoduje se zodpovědně v zájmu podpory a ochrany zdraví   
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- uplatňuje bezpečné a odpovědné sexuální chování s ohledem na zdraví a etické partnerské vztahy 
Kompetence pracovní: 

- využívá ICT pro hledání informací 
- využívá znalostí v běžné praxi 
- ovládá základní postupy první pomoci 

 

Výchova ke zdraví – 2. stupeň 
 
Výchova ke zdraví 6., 7., ročník – 1 hodina týdně 
Výchova ke zdraví 8. ročník – 3 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
6.–7. Objasní nutnost dodržování pravidel soužití mezi 

spolužáky i jinými vrstevníky a partnery, sám 
respektuje přijatá pravidla a pozitivní komunikací 
a kooperací přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů v širším společenství (v 
rodině, komunitě). 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití Sociální OSV/7a,c 
DEM/1b 

  

  Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
(ve vrstevnické komunitě, v rodinném prostředí) 
z hlediska prospěšnosti zdraví. Hodnotí význam 
žákovské samosprávy a školské rady. 

Sociální role jedince  ve dvojici,      
v rodině, ve vrstevnické, zájmové a 

jiné komunitě (přátelství, láska, 
manželství, partnerství…) vztahy a 

pravidla soužití - sociální klima, 
různé sociokulturní prostředí 

Sociální OSV/6a,7a 
MULT/1c,e,2e 

 

  

  Vychází z teoretických znalostí i svých vlastních 
zkušeností. 

      

  Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím.  

Tělesné, duševní a sociální zdraví 
– jejich hodnota, vlivy a souvislosti, 
osobní odpovědnost, vliv vlastního 

etnika 

Komunikace MULT/1b   

  Objasní vztah mezi uspokojováním základních 
lidských potřeb a hodnotou zdraví.  

     

  Kriticky posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých. 
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  Usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví. Naplánuje pro sebe 
"Týden (Měsíc) pro zdraví" a následně 
sebekriticky zhodnotí, jak plán realizoval. 

Aktivní a odpovědný postoj  
k ochraně a podpoře zdraví 

Občan OSV/3a,b,c   

6.–8. Vnímá život v jeho rozmanitosti a proměnlivosti, 
uvede příklady, diskutuje. 

Změny v životě člověka a jejich 
reflexe 

      

8. Uvede nejdůležitější etapy ve vývoji dítěte a 
dospívajícího a charakterizuje tělesné, duševní a 
společenské změny, ke kterým dochází. 

Dětství, puberta, dospívání Učení   PŘ 

6.–8. Respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje. Kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví.  
Vyhledá příklady pěkného vzájemného chování v 
literatuře. 

 Akceptování fyziologických změn, 
chování k opačnému pohlaví 

Sociální 
  

OSV/2c,d,g 
  

  
ČJ 

  

  Respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a životními cíli a 
zdůvodní význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování – nechtěné 
těhotenství, pohlavní choroby, citová vyprahlost. 
Na příkladech rozliší pojmy veřejné, soukromé, 
intimní. 
Oceňuje kultivovaný vztah, v němž jsou 
propojeny city a sexualita, odmítá jakýkoli nátlak, 
hrubost či zesměšňování v sexuálních vztazích, 

Sexuální dospívání a reprodukční 
zdraví – zdraví i reprodukční 

soustavy, sexualita jako součást 
formování osobnosti, zdrženlivost, 

předčasná sexuální zkušenost, 
promiskuita, problémy těhotenství 
a rodičovství mladistvých, poruchy 

sexuální identity 

Občan 
 
 
 
 
 

Sociální 
 
 
 

Komunikace 
 

Sociální 
 
 

Občan 
 
  

OSV/2e,g   

  diskutuje o této problematice se svými 
vrstevníky. 
Vysvětlí, v čem spočívá nebezpečí předčasné 
sexuální zkušenosti, nechtěného těhotenství a 
rodičovství. 
Zná nebezpečí pohlavních chorob, ví, jak se 
před nimi chránit. 
Seznámí se s dalšími problémy spojenými 
s touto oblastí – dysfunkce, neplodnost, 
psychické problémy… 
Uvede příklady různé sexuální orientace, 
zastává tolerantní postoje a odliší je od 
sexuálních úchylek. 
Seznámí se s projevy některých sexuálních 
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úchylek a jejich riziky, ví o možnosti léčby. 

6.–8. Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí.  
Provede jednoduchý průzkum k této tématice. 
 
Uvede příklady vlivů vnějšího a vnitřního 
prostředí na zdraví, zejména vliv kvality ovzduší 
a vody, vliv hluku, osvětlení a teploty. 

Zdravý způsob života a péče o 
zdraví 

 
 

Vlivy vnějšího a vnitřního prostředí 
na zdraví 

  

Komunikace 
  

  
  
 
 

ENV/4d 

  
  

  

  Pohovoří o tom, čím projevuje odpovědný vztah 
k sobě samému, k vlastnímu dospívání a 
pravidlům zdravého životního stylu – co 
konkrétně dělá nebo čemu se vyhýbá; 
dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce.  

Zdravý životní styl a jeho podpora, 
režim dne 

Občan 
Sociální 

OSV/2c,h  HV 

  Zajímá se o životní styl lidí, včetně dětí, v jiných 
zemích Evropy – připraví pro spolužáky referát o 
zajímavostech ze života lidí ve vybrané zemi. 

Životní styl Evropanů Občan GLOB/2f,g,1d 
MULT/4b,d 

  

  Dává do souvislostí složení a kvalitu stravy a 
způsob stravování s rozvojem civilizačních 
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje 
zdravé stravovací návyky; samostatně vytvoří 
jídelníček, podílí se na vytvoření propagační 
nástěnky nebo plakátu. 

Výživa, stravovací návyky a zdraví 
pitný režim 

Občan    

  Pohovoří o tom, jak dodržuje zásady osobní, 
intimní a duševní hygieny, samostatně využívá 
osvojené kompenzační a relaxační techniky a 
sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým 
situacím (pohyb, otužování…). 

Tělesná a duševní hygiena, denní 
režim, pohybový režim, vyváženost 
pracovních a odpočinkových aktivit 

Sociální 
Občan 

OSV/4a,b   

8. Vyhledá informace o ochraně před chorobami a 
úrazy, o prevenci a léčení.  
Uvede, na koho se obrátil se zdravotním 
problémem a jak by vyhledal odbornou pomoc. 

Ochrana před přenosnými i 
nepřenosnými chorobami – cesty 

k přenosu, prevence, nákazy 
respirační, přenosné potravou, krví 
a sexuálním kontaktem, bodnutím 

hmyzu, stykem se zvířaty 
Ochrana před chronickými 
nepřenosnými chorobami – 

Občan     
Učení 

    

  Vypracuje referát o této problematice.       
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prevence kardiovaskulárních a 
metabolických onemocnění, 

základy první pomoci  
6.–7. Uvede nejčastější situace, při nichž dochází k 

ohrožení zdraví lidí v jeho okolí. 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence 
Občan     

  Kriticky zhodnotí lidské aktivity a životní styl 
v naší zemí vytvářející problémy v životním 
prostředí; vyhledává informace v různých 
informačních zdrojích a doplňuje své znalosti 
v oblasti zemědělství, dopravy, průmyslu a 
odpadů... 

Vliv zemědělství, dopravy, 
průmyslu, nakládání s odpady, 

vytápění,… 

Občan 
Učení 

ENV/3a,b,c,d 
4b,c 

  

  Objasní negativní vliv stresu na zdraví člověka, 
uvede nejdůležitější příčiny vzniku a možnosti 
nápravy a prevence. 

Stres a jeho vztah ke zdraví Sociální 
Občan 

OSV/4b,c   

  Vysvětlí příčiny nejzávažnějších civilizačních 
chorob současnosti, uvede možnosti nápravy a 
prevence – vytvoří o tom propagační plakát. 

Civilizační choroby Občan GLOB/2f   

  Uvádí do souvislostí zdravotní a psychosociální 
rizika, spojená se zneužíváním návykových 
látek, patologického hráčství aj. a životní 
perspektivu mladého člověka. Uplatňuje 
osvojené sociální dovednosti a modely chování 
při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo ni - předvede v modelové situaci 
svou reakci.  

Autodestruktivní závislosti – 
psychická onemocnění, násilí proti 

sobě samému, rizikové chování 
(alkohol, aktivní a pasivní kouření, 
další drogy, zbraně, nebezpečné 

látky a předměty, nebezpečný 
internet), násilné chování, těžké 
životní situace a jejich zvládání, 

záškoláctví, trestná činnost, dopink 
ve sportu, členství v partě 

Občan   
Sociální 

OSV/10a,d, 
11a 

OV, VV 

  Své názory a pocity vyjádří výtvarnou formou.           
Uvede, jak by v případě potřeby vyhledal 
odbornou pomoc sobě nebo druhým.   

        

  Seznámí se s formami a stupni individuálního 
násilí a zneužívání a s případy sexuální 
kriminality a vyjádří svůj názor na tyto jevy.  

Skryté formy a stupně 
individuálního násilí a zneužívání, 

sexuální kriminalita (šikana, 
zneužívání, omezování…), formy 

sexuálního zneužívání dětí; 
kriminalita mládeže; komunikace 

se službami odborné pomoci 

Občan  
Sociální 

OSV/11a OV 

  Ví, jak se  bránit a jak vyhledat pomoc pro sebe i 
druhé a v případě potřeby je připraven tyto 
znalosti využít. 
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 Uvede nebo v modelových situacích předvede, 
jak by se choval a jak by komunikoval 
v rizikových situacích a v situacích ohrožení. 
 
Vysvětlí, proč je důležité dodržovat pravidla 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Uvede nebo v modelových situacích předvede, 
jak by se choval v konkrétních situacích ve škole, 
při konkrétních činnostech; jak se odpovědně 
chová v rizikových situacích silniční a železniční 
dopravy, jak aktivně předchází situacím ohrožení 
zdraví a osobního nebezpečí jako chodec a 
cyklista (kolo není hračka).  
Zaujme kritický postoj k agresivní a bezohledné 
jízdě na silnici a vyjádří ho v diskusi. 
Vysvětlí, jak dopravní prostředky poškozují 
životní prostředí (zplodiny, hluk, bezohledná 
jízda v přírodě…) a kriticky zhodnotí jejich 
nadbytečné užívání. 
Zdůvodní nutnost užívání bezpečnostních prvků 
a systémů při jízdě na kole a v autě jako 
spolujezdec, ale i jako chodec, správně je 
používá. 
Zná důležité dopravní značky, vyřeší správně 
modelovou situaci v silničním provozu při změně 
směru jízdy i při průjezdu křižovatkou. 
Vyjmenuje příčiny vzniku kritické situace – 
nedání přednosti v jízdě, předjíždění, vysoká 
rychlost, zatáčka, horizont… 
Seznámí se s legislativou v oblasti dopravy. 
Uvede nebo předvede, jak by v případě potřeby 
poskytl adekvátní první pomoc a přivolal 
záchranáře. 

Bezpečné chování – komunikace 
s vrstevníky a neznámými lidmi, 
nebezpečí elektronických médií, 

pohyb v rizikovém prostředí, 
sebeochrana a vzájemná pomoc 

v rizikových situacích 
 

Dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví ve škole, při 

různých činnostech, rizika silniční a 
železniční dopravy, zvládání 

agresivity, chování při dopravní 
nehodě – zajištění bezpečnosti, 

tísňové volání 

Občan 
Sociální 

 
 
 
 
 

Občan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učení 
Občan 

 
 
 
 

Učení 
Občan 

Sociální 
 

    

  Vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt.  

Manipulativní chování, reklama a 
informace 

Obrana proti manipulaci a agresi 

Občan 
Sociální 

 OV 

  Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi – předvede je 
v modelové situaci. 
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  Orientuje se v druzích a intenzitě mimořádných 
událostí, vyjmenuje druhy varovných signálů a 
jmenuje i další způsoby varování. 
Uvede základní úkoly ochrany obyvatel, popíše 
průběh evakuace a činnost pro konkrétní 
mimořádnou událost. 
Vyjmenuje důležité prvky prevence vzniku 
mimořádných událostí, zejména požáru, 
zaměřuje se přitom zejména na vlastní chování a 
jednání. 
Uvede, jak by se choval při mimořádných 
událostech (požár, záplavy, povodně, havárie, 
vichřice, teroristický čin…), aby bylo jeho jednání 
odpovědné. 
Předvede některé úkony při poskytování první 
pomoci – zajištění základních životních funkcí při 
zástavě dechu, krevního oběhu, masivního 
krvácení a poruchách vědomí, při poranění 
páteře, zásahu elektrickým proudem a bleskem, 
tonutí, intoxikaci a křečových stavech, otravě 
(alkohol, drogy, léky, houby, chem. látky), 
ošetření zlomeniny, popáleniny atd.                                                                        
V případě potřeby je ochotný poskytnout 
adekvátní první pomoc v reálné situaci, ví, jak se 
chránit 

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí (živelní pohroma, 

terorismus) 
Klasifikace mimořádných událostí, 

varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly, ochrany 

obyvatelstva, evakuace, činnost po 
mimořádné události, prevence 
vzniku mimořádných událostí 

 
 
 
 
 

První pomoc 

Občan 
Učení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovní 
Učení 

 
 
 
 
 
 

Občan 
Sociální 

    

6.–8. Seřadí vybrané hodnoty materiální a 
nemateriální povahy, včetně zdraví, podle jejich 
důležitosti pro člověka a svůj názor zdůvodní.  

Hodnota a podpora zdraví Sociální 
Občan 

OSV/11a   

  S porozuměním základních lidských potřeb, 
složek zdraví a jejich interakce obhajuje nutnost 
pomáhat nemocným, nesnižovat důstojnost 
nemocného nebo handicapovaného člověka, 
zdůrazňuje morální hledisko.  
Své názory vyjádří formou úvahy, zamyšlení 
nebo vyprávění. 

Celostní pojetí člověka ve zdraví a 
nemoci –  

složky zdraví a jejich interakce, 
hierarchie základních lidských 

potřeb 
  

Sociální  
Občan 

  

OSV/11b 
  

ČJ 
  

  

  Uvede konkrétní formy podpory zdraví, rozliší 
prevenci a intervenci. Zdůvodní důležitost 
působení na změnu prostředí a chování 

Podpora zdraví a její formy – 
prevence a intervence 

Občan     
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jednotlivce, obhájí odpovědnost jedince za 
zdraví. 

  Jmenuje některé programy podpory zdraví ve 
škole, obci a okolí a podle možností je využívá. 

Programy podpory zdraví a 
zdravého životního stylu 

Občan     

6.–8. Diskutuje se spolužáky o chování lidí ve 
veřejném životě, v jejich okolí, ve škole, třídě… 

Osobnostní a sociální rozvoj Sociální 
Občan 

OSV/6b OV 

  Formuluje kladné i záporné projevy chování, 
navrhuje možnosti zlepšení. 

        

  Buduje zdravě vyvážený vztah k sobě samému i 
k druhým lidem: oceňuje kladné stránky, váží si 
úspěchu a  zároveň je kritický k chybám a 
nedostatkům.  
Utváří si vědomí vlastní identity s dopadem na 
vlastní jednání. 

Sebepoznání a sebepojetí Sociální OSV/2d,h   

  Vypracuje písemně vlastní charakteristiku.         
  Provádí cvičení sebereflexe a sebekontroly, 

zvládání problémových situací, naplánuje kroky k 
postupnému dosažení konkrétního osobního 
cíle. 

Seberegulace a sebeorganizace 
činností a chování 

Sociální OSV/3a,c   

  Zapojuje se do cvičení  pro předcházení stresu, 
ví, jak v případě potřeby vyhledat pomoc 
odborníka – nepodléhá předsudkům. 

Psychohygiena Sociální 
Občan 

OSV/4b,c   

  V praktických cvičeních cvičí a předvádí vhodné 
chování - respekt k sobě i k druhému, empatii, 
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní 
komunikaci, přijímání názorů jiného. 

Mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace 

Sociální 
Komunikace 

OSV/8b,e 
MULT/2b 

  

  Zapojí se do modelových cvičení, kde se 
vyžaduje, aby žák zaujal hodnotový postoj, 
rozhodnutí, řešení problému v mezilidských 
vztazích nebo pomoc druhému. 

Zaujímání hodnotových postojů a 
rozhodovacích dovedností pro 

řešení problémů v mezilidských 
vztazích, pomáhající a prosociální 

chování 

Sociální 
Občan 

Problém 

OSV/7a,10a,b, 
11c 

  

 
Obsah z oblasti Člověk a příroda 
Ročník Výstup Učivo Klíčové 

kompetence 
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy 
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8.   
 
 
Orientuje se v základních vývojových skupinách 
fylogeneze člověka.                                                
Objasní vznik a vývin jedince od početí až po 
stáří. 

Biologie člověka  
fylogeneze a autogeneze 

člověka,  
Rozmnožování 

  
 
 

Učení 

  
  

 
 
  

CH   

8.   
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla.                                             

Anatomie a fyziologie člověka   
Nemoci, úrazy a jejich prevence 
(příčiny, příznaky, první pomoc)                                

     
  Učení  CH 

  Vysvětlí jejich význam a vzájemné vztahy.  Komunikace     CH 
  Rozliší příčiny a příznaky běžných nemocí.   Učení    
  Uvede, v čem spočívá prevence a léčba.   Komunikace       
  Aplikuje pravidla první pomoci při poranění těla.         Sociální     
  Uvede některé rozdíly mezi rasami, ukáže na 

příkladech princip rovnosti. 
Lidské rasy   MULT/3b   

  Vhodným způsobem prezentuje zdravý životní 
styl. 

Životní styl Komunikace    ENV/4b   

8.   Biologie rostlin                       Učení                       
Pracovní         
Problém 

OSV/1a   

  Na základě pozorování popíše uspořádání těla 
organické buňky přes pletiva až k jednotlivým 
orgánům.  

Anatomie a morfologie, stavba a 
funkce jednotlivých částí těla 

(kořen, stonek, list, květy, 
semeno, a plod)  

    

  Popíše  a vysvětlí význam a funkce jednotlivých 
orgánů rostlinného těla. 

      

  Objasní princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při 
pěstování rostlin. 

Fyziologie rostlin - fotosyntéza, 
dýchání, růst a rozmnožování 
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Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví        
Vyučovací předmět:  

Tělesná výchova 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vzdělávací předmět Tělesná výchova patří do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která přináší základní podněty pro ovlivňování zdraví 
(poznatky, činnosti, způsoby chování). Žáci se s nimi seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Poznávají přitom sami sebe jako 
živé bytosti a snaží se pochopit hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. 
Významnou součástí výuky je oblast mezilidských vztahů, žáci jsou vedeni k dodržování pravidel, k čestnosti a ohleduplnosti, potlačování 
sobectví - zejména v kolektivních hrách, schopnosti vyrovnat se s porážkou a respektovat soupeře. Právě to dnes bohužel až příliš často chybí 
ve světě sportu dospělých. 

Tato oblast úzce souvisí se vzdělávací oblastí Člověk a příroda, především s předměty Fyzika a Přírodopis. 

Časová dotace činí: 2 hodiny týdně ve všech ročnících 1. i 2. stupně. 
 
Ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova: 
• směřujeme nejen k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, ale i k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou 

zdatnost, duševní a sociální pohodu  
• postupujeme od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové 
• vedeme žáky k samostatnému ohodnocení úrovně své zdatnosti 
• ukazujeme, jak řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj 

zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života 
• je předpokladem pro osvojování pohybových dovedností, pro žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu - dobře zvládnutá 

dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje 
 
 Z pohledu učiva se ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova mnoho nemění. Jiné je ale celkové pojetí a zacílení oboru jako součásti 
uceleného systému výchovy žáků k podpoře zdraví. Jde na jedné straně o častější zařazování pohybových činností do života školy, na straně 
druhé o výraznější propojení s dalšími obory, které se zabývají související problematikou zdraví. 
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Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 3) Seberegulace a sebeorganizace, 8) Komunikace, 9) Spolupráce a soutěživost, 11) Hodnoty, postoje, praktická 
etika 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 2) Objevujeme Evropu a svět 
Environmentální výchova: 3) Vztah člověka k prostředí 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- organizuje, řídí a hodnotí svou pohybovou aktivitu, organizuje a řídí vlastní učení v této oblasti, a to při samostatné, skupinové a 
hromadné činnosti 

- vytváří kritéria pro hodnocení své činnosti, ohodnotí se, vnímá zdokonalení své pohybové činnosti i její stagnaci  
- aktivně využívá různé zdroje informací, získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je 

Kompetence k řešení problému: 
- problémovou situaci analyzuje, naplánuje si určitá řešení 
- problém řeší sám (využije své individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti) nebo s pomocí spolužáka či učitele, přizpůsobí řešení 

případným změnám situace 
Komunikativní kompetence: 

- žák se vyjadřuje srozumitelně s využitím všech prostředků komunikace, ať už jde o komunikaci slovní nebo pro tělesnou výchovu běžná 
gesta 

- vyjadřuje svůj vlastní názor vhodně, je schopen potlačit negativní emoce a přijmout názory ostatních, zapojuje se do diskuze 
Sociální a personální kompetence: 

- přijímá zásady fair play chování, respektuje pravidla osvojovaných dovedností 
- podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, ocení úspěch druhého, nevysmívá se méně úspěšným spolužákům 
- aktivně se podílí na spolupráci ve skupině, potlačuje egoismus 
- dokáže překonávat překážky, upevňuje svou vůli 

Kompetence občanské: 
- respektuje odlišnosti druhých lidí, neopovrhuje jimi 



201 
 

- v kritických situacích poskytuje pomoc dle svých schopností a možností 
- ve sporech se dovolává pravidel, nepoužívá násilné řešení sporů 

Kompetence pracovní: 
- připraví nářadí a náčiní potřebné k určité pohybové činnosti 
- pracuje s prostředky určenými k měření v tělesné výchově 

Tělesná výchova – 1. stupeň 
 
Tělesná výchova 1., 2., 3. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové  
kompetence vztahy 

1.–3.                                                                              
Vysvětlí, že pohyb je vhodný pro zdraví, spojuje 
pravidelnou pohybovou činnost se zdravím.          

Činnosti ovlivňující zdraví 
Význam pohybu pro zdraví 

 
Učení            
Občan 

  
PRV 

  Rozcvičí se před pohybovou činností, uklidní po 
zátěži, napodobuje napínací a protahovací cvičení. 

Příprava organismu       

  Uplatňuje zásady správného držení těla, dýchání.  Zdravotně zaměřené činnosti       
  Pravidelně zařazuje do svého režimu (ve škole i 

doma) zdravotní cvičení osvojené při TV (podle rad 
učitele). 

      

  Chápe, že různá cvičení mají různé účinky. Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

     

  Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech ve známých prostorách 
školy. 

Hygiena při TV Občan    

  Samostatně se převléká do cvičebního úboru a po 
cvičení se umyje. 

  Pracovní     

  Popíše, jak ošetřit drobná zranění a jak přivolat 
pomoc.         

Bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Občan     

2.–3.  
 
 

Činnosti podporující  
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Zná alespoň pasivně základní tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností. 

pohybové učení 

Komunikace v TV 

Učení 
Komunikace 

ČJ 

  
  

1.–3. 
 

3. 

Reaguje na smluvené povely a signály.      

Zná základní pravidla chování při Tv a sportu a řídí 
se jimi  (za pomoci učitele). 

Zásady jednání a chování Sociální OSV/9b,3a   

Ovládá základní pravidla vybraných her, závodů, 
soutěží. 

Pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 

činností 

     

1.–3.   Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností  

      

  Zná některé pohybové hry a hraje je se svými 
spolužáky. 

Pohybové hry Učení 
Sociální 

  PRV, HV 

  Využije při hře hračky i jiné netradiční náčiní.      
  Tvořivě spojuje pohyb s hudbou, rytmem, příběhem.       

2.–3.                                                                                          
Předvede kotoul vpřed, vzad. 

Základy gymnastiky 
Akrobacie 

Učení 
Pracovní 

  VV 

  Provede rozběh a odraz z můstku snožmo. Přeskok       
3. Vyskočí do vzporu dřepmo na sníženou švédskou 

bednu odrazem z můstku. 
        

1.–3. Ručkuje ve visu. 
Provede shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu 
vzadu stojmo – stoj. 
Provede shyb stojmo – svis závěsem v podkolení  – 
stoj. 

Hrazda  
  
 
 

  
  

  
  
  

  
  
  

2.–3. 

  

1.–3. Přejde kladinu bez dopomoci. Kladina       
  Šplhá o tyči s přírazem s úkolem vyšplhat co nejvýš. Šplh       

1.–3. Po předvedení opakuje kondiční cvičení s hudbou 
nebo rytmickým doprovodem. 

Rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti 

Učení 
Sociální 

  HV 

  Vyjádří jednoduchou melodii a rytmus pohybem.        
  Po předvedení opakuje: krok přísunný, poskočný, 

cval. 
       

  Předvede 2–3 tanečky založené na taneční chůzi a 
běhu. 

        

1.–3. Provádí přetahy a přetlaky. Průpravné úpoly Sociální     
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1.–3.  
Po učiteli opakuje běžeckou abecedu. 

Základy atletiky  
Běh 

 
Učení 

   
 

  Na povely odstartuje z polovysokého startu.      
3. Při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje před 

cílem. 
     

2.–3. Zaběhne v co nejrychlejším čase 50m, souvisle 
nebo prokládanou chůzí běží až 10 minut. 

       

2.–3. Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy. Skok daleký Pracovní     
3. Přeskočí laťku stylem střižným. Skok vysoký       

1.–3. Odhodí míček z místa, z chůze. Hod       
1.–3.   Základy sportovních her       

  Spolupracuje s ostatními hráči, dodržuje pravidla a 
chová se v duchu fair play. 

    OSV/3a,9c    

3. Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem. Minifotbal Učení 
Sociální 
Pracovní 

    

  Chytá míč do rukou, odhazuje míč jednou rukou. Vybíjená       
  Předvede základní hráčský postoj a obrátku 

s míčem. 
Minibasketbal       

  Přihrává jednoruč i obouruč trčením a o zem.        
  Dribluje na místě i za pohybu.         
  Zvládá základní způsoby házení a chytání míče. Miniházená       

2.–3. Vede míč za pohybu. Florbal       
1.–3.                                                                                                                                                             

Uplatňuje základní techniku chůze. 
Turistika a pobyt v přírodě  

Sociální 
Komunikace 

   
PRV 

  Dovede se orientovat v přírodě podle značek a 
výrazných přírodních úkazů. 

       

  Chová se ohleduplně k lidem i přírodě.     ENV/3e   
1.–3. Při sáňková a bobování se ohleduplně chová ke 

svým spolužákům, vybere bezpečné místo pro 
sjezd.  

Další zimní pohybové 
činnosti 

(podle sněhových podmínek) 

   

2.–3. Splývá s vodní hladinou a dýchá do vody. 
Uplave 10 m jedním stylem. 
 

Plavání 
(základní plavecká výuka) 

Učení OSV  
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Podle svých možností se zúčastní některých turnajů 
a soutěží. 

Turnaje v průběhu roku Občan 
Sociální 

   

1.–3.   „Atletická olympiáda“       
2.–3.   Fotbal – McDonald´s Cup       

3.   „Vánoční laťka“       
 3.   Turnaj ve vybíjené       
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Tělesná výchova 4., 5. ročník – 2 hodiny týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
4.–5.                                                                               

Vysvětlí, proč vhodný pohyb pomáhá ke zdravému 
růstu, rozvoji srdce, kostí, svalů, plic aj. 

Činnosti ovlivňující zdraví 
Význam pohybu pro zdraví                     

Učení  
Občan 

  
PRV 

  Rozcvičí se před pohybovou činností, uklidní po 
zátěži, napodobuje napínací a protahovací cvičení. 

Příprava organismu        

  Ví, že vhodný pohyb pomáhá ke zdravému růstu, 
rozvoji srdce, kostí, svalů, plic aj. 

Zdravotně zaměřené činnosti       

  Předvede základní způsoby rozvoje kondičních a 
koordinačních předpokladů a snaží se o zvyšování 
jejich úrovně. 

Rozvoj různých forem rychlosti, 
vytrvalosti, síly, pohyblivosti, 

koordinace pohybu 

      

  Zacvičí několik základních cviků z každé osvojované 
oblasti a dovede je s pomocí učitele seřadit do 
ucelené sestavy. 

 
 

Problém     

  Uplatňuje zásady osobní hygieny při různých 
sportovních aktivitách. 

Hygiena při TV Občan     

  Ošetří i větší poranění a popíše, jak by přivolal 
lékaře. 

Bezpečnost při pohybových 
činnostech 

Občan   

4.–5.   Činnosti podporující 
pohybové učení     

      

  Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti. 

Komunikace v TV Učení 
Komunikace 

 ČJ 

5. Užívá při pohybové činnosti základní osvojované 
tělocvičné názvosloví, cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení. 

  Problém    

5. Organizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže 
na úrovni třídy. 

Organizace při TV   Sociální 
Občan 

Problém 

   

4.–5. Jedná v duchu fair play. Zásady jednání a chování Občan    
  Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 

adekvátně na ně reaguje. 
  Občan OSV/9b   
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  Respektuje při pohybových činnostech opačné 
pohlaví. 

  Sociální    

  Dodržuje pravidla her a soutěží. Pravidla zjednodušených 
osvojovaných pohybových 

činností 

Občan 
Sociální 

OSV/3a   

5. Změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky. 

Měření a posuzování 
pohybových dovedností 

Pracovní     

4.–5. Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových 
aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě 
bydliště. 

Zdroje informací o pohybových 
činnostech 

Komunikace   INF 

4.–5.   Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností  

      

  Samostatně získá potřebné informace, zná 
minimálně 5 různých pohybových her a ví, jaké je 
jejich zaměření. 

Pohybové činnosti                                            
Učení 

   

5. Dovede samostatně vytvářet pohybové hry, hledat 
varianty známých her. 

  Problém     

4.–5. Umí pohybově vyjádřit předmět, bytost, zvíře, tvar, 
náladu. 

  Sociální OSV/8a   

4.–5.                                                                           
Předvede: kotoul vpřed, vzad a jejich modifikaci, stoj 
na rukou s dopomocí učitele. 
Provádí akrobatické kombinace. 

Základy gymnastiky 
Akrobacie 

  

 
Učení 

Problém 

  
  

  
  

  
5. 

 
 
4.–5. 

  

Provede roznožku, skrčku přes kozu našíř odrazem 
z můstku. 

Přeskok Učení     

 
Provede shyb stojmo – odrazem přešvih do vzporu 
vzadu stojmo – stoj. 

Hrazda       

Provede shyb stojmo – přešvihne do svisu 
střemhlav (závěsem v podkolení) a zpět do stoje. 
Provede ze shybu stojmo – náskok do vzporu – 
sešin. 
Kombinuje cviky. 

  
  
  

 
 
 
 

Problém 

  
  
  

  
  
    

  

  Chodí bez dopomoci po kladině. 
Předvádí na kladině poskoky. 

Kladina 
  

Učení 
  

  
  

  
    

  Vyšplhá 3 m o tyči. Šplh       
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4.–5. 
  

Pohybově vyjádří výrazně rytmický a melodický 
doprovod. 
Umí krok přísunný, poskočný, přeměnný, valčíkový, 
polkový, cval. 
Zatančí několik lidových tanců. 

Rytmické a kondiční formy 
cvičení pro děti 

  
  

Učení 
Sociální 

  

  
  
  

HV 
  
  

 
4.–5. Provádí přetahy a přetlaky. Průpravné úpoly Sociální     
4.–5.   Základy atletiky                                   

  Předvede běžeckou abecedu. Běh      Učení     
  Na povel odstartuje z polovysokého a nízkého 

startu. 
       

  Předvede rychlý běh do 50 m.        
  Vytrvale běhá do 1000 m na dráze (technika běhu).        

5. Skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy        
(odraz od prkna). 

Skok daleký       

5. Podle pokynu učitele si dovede rozměřit rozběh.        
4.–5. Provede úpravu doskočiště.   Pracovní     

  Přeskočí laťku stylem skrčným nebo střižným 
z krátkého rozběhu. 

Skok vysoký Učení     

  Odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového 
postoje. 

Hod       

4.–5. 
  

  

  
Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem. 
Střílí vnitřním nártem na branku (z místa i z pohybu). 

   Sportovní hry     
Minifotbal 

  

Učení 
Sociální 
Občan 

  
  

VV 
  
  

  Chytá míč do rukou a odhazuje ho jednou rukou. Vybíjená       
  Přehodí hřiště přihrávkou jednoruč.         
  Přihrává jednoruč i obouruč trčením a o zem. Minibasketbal       
  Dribluje na místě a za pohybu.        
  Střílí jednoruč i obouruč na koš.         
  Udrží míč pod kontrolou družstva, dopraví míč z 

obranné poloviny na útočnou a zakončí střelbou na 
bránu. 
Řeší situaci jeden proti jednomu. 
Zvládá pohyb s míčem i bez míče, zastaví se. 

Miniházená       

    Problém     
    Učení     
  Odehraje míč tahem i příklopem. Florbal       
  Předvede střelbu po vedení míče.        
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  Přehodí hřiště na přehazovanou. Přehazovaná       
  Chytá a hází tenisový (softbalový) míček. Minisoftbal       
  Ovládá obíhání met s došlapováním na mety.        
4.–5. Dovede se orientovat v přírodě podle značek a 

výrazných přírodních úkazů, dbá na ochranu 
přírody. 

Turistika a pobyt v přírodě Sociální 
Komunikace 

ENV/3e PRV 

4.–5. Uplave 20 m jedním plaveckým stylem. Plavání Učení OSV  

4.–5. Při sáňková a bobování se ohleduplně chová ke 
svým spolužákům, vybere bezpečné místo pro 
sjezd.  

Další zimní pohybové 
činnosti 

(podle sněhových podmínek) 

   

4.–5. Podle svých možností se zúčastní některých turnajů 
a soutěží. 

Turnaje v průběhu roku Občan   ČJ 
  "Atletická olympiáda"      
  Fotbal –McDonald´Cup       
  Turnaj ve vybíjené       
  "Vánoční laťka"       
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Tělesná výchova – 2. stupeň 
 
Tělesná výchova 6., 7., 8., 9. ročník – 2 hodiny týdně 

Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 
kompetence 

Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

6.   Činnosti ovlivňující zdraví       
  Zdůvodní, proč je pohyb vhodný pro zdraví, 

spojuje pravidelnou pohybovou činnost se 
zdravím.          

Význam pohybu pro zdraví Učení  
Občan 

   

9. Vysvětlí význam kondičních programů. 
 

Zdravotně orientovaná zdatnost Učení  
Občan 

OSV/3b,c   

  Manipuluje se zátěží při vlastním cvičení. 
Samostatně se rozcvičí před pohybovou aktivitou, 
po jejím ukončení provede protažení a zklidnění 
zatěžovaných partií. 

    

  Aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, usiluje o zlepšení své tělesné 
zdatnosti. 

        

7. Zná a používá průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační cvičení pro správné držení 
těla a odstranění svalových dysbalancí. 

Prevence a korekce 
jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí 

Pracovní     

6. Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při 
pohybových činnostech v prostorách školy a 
školního hřiště.                
Odmítá návykové a jiné škodlivé látky, sleduje 
stav škodlivin v ovzduší a podle toho upravuje 
svou pohybovou činnost. 

Hygiena při TV Občan     

6.–9.   Činnosti podporující 
pohybové učení 

      

  Rozumí základnímu tělocvičnému názvosloví, 
smluveným signálům, gestům, značkám a reaguje 
na ně. 
Seznámí se se základy grafického zápisu pohybu. 
Komunikuje a spolupracuje při osvojování 
pohybových dovedností. 

Komunikace v TV 
 

  

Učení 
Komunikace 

    
 
 

VV 
  

    
    



210 
 

7. Pohybuje se ve známých i nových prostorových 
podmínkách. 
Dodržuje pravidla bezpečnosti, vybírá si výzbroj i 
výstroj. 

Organizace prostoru a 
pohybových činností 

  

Pracovní 
  

  
  

  
  

  

8.–9. Chápe olympijskou myšlenku, zná významné 
sportovce a soutěže. 

Historie a současnost sportu Občan GLOB/2c   

  Dodržuje pravidla vybraných soutěží, her a 
závodů. 

Pravidla osvojovaných 
pohybových činností 

Sociální     

  Zná základní pravidla chování při TV a sportu a 
řídí se jimi. 

Zásady jednání a chování Sociální     

  Měří, eviduje a vyhodnocuje výkony v TV. Měření výkonů a posuzování 
pohybových dovedností 

Pracovní     

6.–9.   Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových dovedností 

      

    Pohybové hry      
  Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je 
aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech.  

Závody družstev i jednotlivců s 
různým zaměřením 

Učení  
Sociální 

OSV/9c,11c   

  Je platným členem týmu a dodržuje zásady fair 
play. 

      

6.–9. Zvládá techniku sportovních disciplín. Atletika Učení     
  Teoreticky i prakticky zvládá pravidla rozcvičení.  Běh (běžecká abeceda, běh na 

60 m – měření času, běh na 
1500 m – měření času, štafetová 

předávka spodním obloukem, 
běh přes překážky) 

     
  Při vytrvalosti dovede vedle fyzických dispozic 

uplatnit i vůli. 
     

  Startuje jak z nízkého, tak z polovysokého 
postavení. 

      

  Upravuje správně svůj rozběh dle přešlapu či 
nedošlapu. 

Skok (skok daleký – zkrácený a 
plný rozběh, měření odrazu, 
skok z místa; skok vysoký – 

způsobem flop) 

      

  Skáče do dálky.      
  Skáče do výšky způsobem flop.       
  Hází kriketovým míčkem z místa i rozběhu. Hod kriketovým míčkem, hod 

granátem (hod na dálku z místa, 
ze tří kroků, s rozběhem) 

      

9. Vrhá koulí z místa, dle dispozic i pomocí sunu. Vrh koulí (vrh z místa, sun)       
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  Zúčastní se atletického trojboje. Atletický trojboj (běh na 1500 m, 
skok daleký, hod granátem) 

      

  Vyšplhá na tyči i na laně co nejvýše. Šplh na tyči, šplh na laně       
6.–9. 

  
  

Uplatňuje zkušenosti z míčových her v dalších 
sportech. 
Řídí sportovní utkání svých vrstevníků, zvládá 
taktiku hry. 
Chová se jako týmový hráč a dodržuje zásadu fair 
play. 

Sportovní hry 
  

Učení 
Problém 
Sociální 

OSV/9c,11c 
  

  
  
  

  Zvládá herní činnosti jednotlivce ve hře i při 
nácviku.  

Fotbal (zdokonalování HČJ – 
uvolňování, nabíhání, 

zpracování míče, přihrávky,  
odebírání míče, autové 
vhazování míče, střelba, činnosti 
brankáře – přihrávka rukou, 
výkop, chytání míče; utkání, 
herní kombinace, útočná 
kombinace – přihraj a běž, 
obranná kombinace – 
obsazování protihráčů, 
organizace turnaje) 

      

  Aplikuje při hře základní herní kombinace a 
systémy. 

     

  Vede zápas spolužáků, zná a dodržuje pravidla.       

  Zakončuje z místa i z běhu (dvojtakt). Basketbal (zdokonalování HČJ – 
přihrávka trčením jednoruč i 
obouruč z místa i za pohybu, 
manipulace s míčem, nácvik 
dvojtaktu, střelba, uvolňování 
bez míče i s míčem; utkání, 
základy herních kombinací a 
systémů – kombinace hoď a 

běž, organizace turnaje) 

      
  Přihrává ve stoje i v běhu.      
  Provádí manipulační cvičení s míčem.      
  Ve hře rozvíjí a dodržuje základní herní 

kombinace. 
     

  Vede zápas spolužáků a zná pravidla a uplatňuje 
je. 

      

  Pracuje s hokejkou, vede míček po ruce i přes 
ruku. 

Florbal (zdokonalování HČJ – 
nahrávka po ruce i přes ruku na 

místě i v pohybu, driblink s 
míčkem na místě i v pohybu, 

střelba, utkání) 

      

  Nahrává a vystřelí z místa i z běhu.      
  Dodržuje základní pravidla a umí vést zápas.       

6. Rozvíjí již naučené dovednosti a nacvičuje taktiku. Vybíjená (nácvik taktiky a 
spolupráce se spoluhráčem) 
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7.–9. Předvede základní způsoby odbití míče (obouruč 
spodem i vrchem). 

Volejbal (zdokonalování HČJ - 
odbití obouruč vrchem i spodem, 
podání vrchem i spodem, utkání, 

organizace turnaje) 

      

  Dodržuje základní pravidla a dovede vést utkání.       

6.–9. Odhadne správné načasování pohybu, překoná 
strach, zvládá dopomoc a záchranu. 
Zvládá základní akrobatické prvky. 
Poskládá je do jednoduché sestavy. 
Poskytne dopomoc a záchranu spolužákům. 
 
 
 
 

Gymnastika 
Akrobacie (kotoul vpřed v 
různých obměnách, kotoul 

letmo, kotoul vzad v různých 
obměnách, stoj na lopatkách, 
stoj na lopatkách s dopomocí, 

přemet stranou – vpravo i vlevo, 
rovnovážné polohy v postojích, 

stoj na hlavě, vlastní 
gymnastická sestava) 

Učení 
Pracovní 
Problém 

  
  

  
  

  
  
  
    

  
  
  
  

Přeskočí kozu (švédskou bednu) roznožkou i 
skrčkou.   

Přeskoky (roznožka přes 
kozu/švédskou bednu našíř, 

nadél, skrčka přes 
kozu/švédskou bednu našíř) 

      

Poskytne dopomoc a záchranu.       

  Provádí na hrazdě základní cviky s dopomocí i 
bez ní, poskládá je do jednoduché sestavy. 

Hrazda – po čelo (výmyk  
s dopomocí a bez ní, výdrž ve 
shybu nadhmatem, náskok do 
vzporu, zákmihem seskok, ze 

vzporu sešin kotoulem, přešvih 
únožmo přes hrazdu a zpět, 

podmet, toč jízdmo, spád vzad 
závěsem v podkolení) 

      

  Poskytuje dopomoc i záchranu.       

8. Na kruzích komíhá, provádí obraty, zvládá vis 
vznesmo i střemhlav. 

Kruhy (komíhání, obraty v 
předhupu a záhupu, u záhupu 

seskok, vis vznesmo, vis 
střemhlav) 

      

 
 

6.–9.   Estetické a kondiční formy 
cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem 
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  Provádí kondiční cvičení s hudbou či rytmickým 
doprovodem. 

Základy rytmické gymnastiky, 
cvičení s nářadím, tance 

Učení  
Sociální 

 HV 

  Vyjadřuje jednoduchou melodii a rytmus 
pohybem. 

      

  Předvede 2–3 tanečky založené na taneční chůzi 
a běhu. 

 
  

      

6.–9.   Úpoly       
  Při pádu okamžitě správně zareaguje a ovládne 

své tělo. 
Přetahy, přetlaky, pády kotoulem 
vpřed, vzad přes rameno, pády 

vzad skulením do kolébky, 
navazování kotoulů) 

Učení  
Sociální 

    

6.–9. 
  
  

  
 
Popíše i předvede správné držení těla. 

Vysvětlí význam slov svalová nerovnováha. 

Posilování a protahování      
  

  
  
  Význam posilování a 

protahování, posilování s váhou 
vlastního těla – vybrané svalové 

partie, správné držení těla, 
svalová nerovnováha a její 

důsledky 

Učení roblém 

6.–9.   
Pohybuje se v terénu, dodržuje pravidla 
bezpečnosti silničního provozu jako chodec nebo 
cyklista, chodí se zátěží i v náročnějším terénu.  
Orientuje se v přírodě, určí podle typických znaků 
světové strany. 
Uvede nebo ukáže, jak by si zajistil nouzový 
přístřešek a ukrytí v případě potřeby, jak by si 
v přírodě zajistil vodu, potravu a teplo. 

Turistika a pobyt v přírodě 
Turistické akce, výlety, tábory, 

pobyty v přírodě 

  
Problém 

Komunikace 

    
Z   

  Chová se ohleduplně k okolí.   Sociální  ENV/3e   
6.–9.   Lyžování       

  Zná pravidla bezpečnosti pohybu na svahu a na 
horách, řídí se jimi a dokáže přizpůsobit jízdu 
stavu terénu. 

Všeobecná lyžařská příprava 
(manipulace s výzbrojí, chůze, 
obraty, výstupy, pády, jízda na 
vleku), specializovaná lyžařská 

příprava (jízda po spádnici, jízda 
šikmo svahem) 

Sociální  
Učení 
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Člověk a svět práce 

 
Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce        
Vyučovací předmět:  

Pracovní činnosti 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 1. stupeň 
Obsahové a organizační vymezení: 
Tento předmět se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro 
uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založen na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Uplatňují se zejména činnostní metody, 
metody názorné a názorně-demonstrační. 

Vzdělávací obsah je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy: 
1. Práce s drobným materiálem 
2. Konstrukční činnosti 
3. Pěstitelské práce 
4. Příprava pokrmů 

Vyučování 1. a 2. tematického okruhu probíhá nejčastěji ve třídách, někdy v družině (větší prostor na koberci,  více stavebnic) nebo v přírodě 
(vyhledávání přírodních materiálů). 

Pěstitelské práce se realizují většinou na školním pozemku nebo při úpravách okolí školy. 

Příprava pokrmů probíhá ve školní kuchyňce. Zde se také někdy realizuje práce s modelovací hmotou (zejména různá těsta a následné pečení) – 
viz 1. tematický okruh. 

Časové vymezení: 
1. – 5. ročník - 1 hod. týdně 
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Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 5) Kreativita 
Environmentální výchova: 2)Základní podmínky života,  
 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu – 2. stupeň 
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností 
v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou 
činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech. 

Na 2. stupni si škola vybírá celkem z 8 tematických okruhů podle svých podmínek a pedagogických záměrů. Z 8 okruhů je pro školu povinný 
tematický okruh Svět práce, který je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Z dalších okruhů jsou pro naši školu nejvhodnější okruhy Práce 
s technickými materiály a Design a konstruování. 

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen pro všechny žáky bez rozdílu. Žáci se učí pracovat s různými 
materiálny, osvojují si pracovní dovednosti a návyky, učí se určovat pracovní postupy, organizovat práci a hodnotit pracovní činnost samostatně i 
ve skupině. Žáci jsou soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  

V případě úrazu žáci musí ovládat i základní normy pro poskytnutí první pomoci. 

Důležité informace ze sféry výkonu práce mají pomáhat při odpovědném rozhodování žáků o dalším profesním zaměření. 

 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti: 

• Vzdělávání u této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 
• pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
• osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizování a plánování práce a k používání 

vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci  
• vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů a k vynaložení úsilí na dosažení 
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kvalitního výsledku 
• poznání, že technika je součást lidské kultury a je spojena s pracovní činností člověka  
• autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, ke zdravé sebedůvěře, k postoji a hodnotám ve vztahu k práci, technice a 
životnímu prostředí 

• chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 
• orientaci v různých oborech lidské činnosti formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných 

pro možnost uplatnění, pro volbu profesního zaměření a další životní a profesní orientace 
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova: 1) Rozvoj schopností poznávání, 2) Sebepoznávaní a sebepojetí, 3) Seberegulace a sebeorganizace, 
5) Kreativita 
Environmentální výchova: 2) Základní podmínky života, 3) Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 4) Vztah člověka k prostředí 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 
Vedeme žáky k: 

- autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa (poznávání vlastností materiálů, nástrojů a pomůcek a jejich užití, pokusy a 
pozorování) 

- k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí 
Kompetence pracovní: 
Vedeme žáky k: 

- pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
- osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí 
- organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 
- vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů 
- uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti 
- vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 
- chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení 
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- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností 
významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření pro další životní a profesní orientaci 

Kompetence k řešení problému: 
Vedeme žáky k: 

- rozpoznání a chápání problému (např. při pokusech a pozorování) 
- samostatnému řešení problému, k vhodnému způsobu řešení (rozlišování materiálů, práce podle vlastní fantazie, volba správných 

pomůcek, nástrojů či náčiní) 
Kompetence komunikativní: 
Vedeme žáky k: 

- porozumění obrazovým materiálům a různým typům záznamů a ke schopnosti je samostatně využívat 
- cvičení pozorování při práci podle předlohy 
- aktivnímu naslouchání při práci podle slovního návodu 

Kompetence občanská: 
Vedeme žáky k: 

- oceňování a udržování tradic v oblasti hmotné kultury 
- uvědomuje si důležitost pomoci lidem při pracovním úrazu 

 
Kompetence sociální a personální: 
Vedeme žáky k: 

- ke slušnému chování, k dodržování zásad správného stolování 
- rozvoji, sebepoznání v oblasti předpokladů pro další práci 

 
Časová dotace předmětu Pracovní činnosti je na 2. stupni 1 hodina týdně. 
 

Pracovní činnosti – 1. stupeň 
 
Pracovní činnosti 1., 2., 3. ročník – 1 hodina týdně 
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Ročník Školní výstup Učivo Klíčové  Průřezová 
témata 

Mezipředmětové  
kompetence vztahy 

1.–3. Dodržuje základy bezpečnosti a hygieny práce. Zásady bezpečnosti a hygieny 
práce 

Pracovní   PRV 

     Práce s drobným materiálem 
  
  
  

      
  Osvojuje si základní návyky při práci s drobným 

materiálem (organizace práce, pořádek na stole..). 
Vnímá základní vlastnosti různých materiálů (např. 
barva, povrch, tvrdost, ohebnost…)  - zejména 
prakticky svými smysly i pokusy – a využívá je při 
vlastní tvorbě. 
Pojmenuje základní nástroje a pomůcky, jejich 
způsob užití, účel, vlastnosti. 

Pracovní 
 

Učení 
 
 
 

Učení  
Pracovní 

OSV/3a PRV 

  OSV/1a 
  

PRV 
  

  

  Zvládá základní činnosti:                                       
papír– překládá, skládá, vystřihuje, nalepuje, 
slepuje; papír a drobný materiál – stříhá, trhá, 
ohýbá, spojuje, propichuje, navléká, svazuje, 
slepuje, lisuje; modelovací hmota – hněte, válí, 
stlačuje, ohýbá, dělí na části;                                                                         
textil – navléká návlek, udělá uzlík, šije předním a 
zadním stehem. 

  Pracovní    

  Rozliší přírodní a technický materiál.   Problém   
  Jednoduchými postupy vytváří či dotváří předměty       

z různých materiálů (tradičních i netradičních).           
Pracuje podle slovního návodu a předlohy 

  Pracovní        

1.–3.    Konstrukční činnosti       
  Pracuje podle slovního návodu a předlohy.   Komunikace 

Pracovní 
 

 
  

  Provádí jednoduché činnosti montážní a 
demontážní s jednoduššími stavebnicemi. 

  Pracovní     

  Sestaví jednoduchý plošný i prostorový model ze 
stavebnicových prvků i volného materiálu. 

  Pracovní   M - G 

  Pracuje podle obrazového návodu, ale i podle 
vlastní fantazie. 

  Problém OSV/5a    

  Součástky i celé stavebnice uklidí na správné   Pracovní     
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místo. 
1.–3.    Pěstitelské práce       

  Pečuje o nenáročné pokojové rostliny ve třídě.   Pracovní   PRV 
  Zvládá základní činnosti: zalévá, otírá či omývá 

listy, kypří, rosí, odstraňuje odkvetlé květy, 
poškozené či nezdravé části, umývá podložní 
misky. 

  Pracovní   PRV 

  Po praktických pokusech ve třídě (nakličování 
fazole, hrachu, slunečnice či jiných semen) 
vysvětlí a popíše klíčení semene. 

  Problém 
Komunikace 

 PRV 

  Založí pokusy (význam vody, světla, tepla), 
zaznamenává je a popíše výsledky pozorování 
základních životních podmínek rostlin. 

  Problém 
Komunikace 

ENV/2a,b,c PRV 

  Svá pozorování zaznamená a zhodnotí výsledky 
pozorování. 

  Komunikace   

  Na školním pozemku provádí jednoduché 
pěstitelské činnosti (pleje, urovná pozemek 
hráběmi, seje např. hrách, fazole, ředkvičky či 
letničky - i vysadí). 

  Pracovní   PRV  

  Správně a bezpečně pracuje s vhodným nářadím 
(hrábě, drapka, motyčka). 

  Pracovní     

  Používá vhodné oblečení a obuv při práci na 
pozemku. 

  Pracovní     

1.–3.   Příprava pokrmů       
  Sám si nachystá tác a příbor ve školní jídelně, jí 

příborem a stoluje podle zásad slušného chování. 
  Sociální OSV/3a PRV 

  Připraví jednoduché občerstvení pro sebe i druhé        
s pomocí učitele ve školní kuchyňce. 

  Pracovní    

 
Pracovní činnosti 4., 5. ročník – 1 hodina týdně 

Ročník Školní výstup Učivo 
Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
4.–5. Udržuje pořádek a dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti. 
Zásady hygieny a 

bezpečnosti 
Pracovní   PRV 

4.–5. Poskytne první pomoc při drobném úrazu. První pomoc Občan  PRV 
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4.–5.                                                                                                                                                                                                                 
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy dle pokynů, ale i na základě své 
představivosti různé výrobky z daného materiálu. 

Práce s drobným materiálem Pracovní 
Problém 

OSV/5a   

  Využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic. 

  Občan  PRV 

  Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 
vzhledem k použitému materiálu. 

  Pracovní     

  Určí vlastnosti různých materiálů, vnímá je svými 
smysly a využívá v praxi. 

  Učení OSV/1a  PRV 

  Provádí základní pracovní činnosti s materiálem, 
nově: 

  Pracovní     

  modelovací hmota – přidávání, ubírání, vaření, 
pečení; 

       

  papír a karton – rozřezávání, sešívání, odměřování;        
  textil – různé druhy stehů (přední, zadní, 

obnitkovací, křížkový, stonkový), sešívání předním a 
zadním stehem v jednoduchý šev, obruba, přišití 
háčku a očka, navlékání gumy, šňůrky, práce s 
jednoduchým střihem, jednoduchá oprava oděvu 
(poutko, knoflík), jednoduchý výrobek z textilu. 

        

4.–5. Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž i demontáž. 

 Konstrukční činnosti Pracovní    

  Pracuje podle slovního návodu, předlohy nebo 
jednoduchého náčrtu. 

  Pracovní   VV 

  Sestavuje modely i z konstrukčních stavebnic se 
spojovacími prvky a díly (např. Merkur). 

  Pracovní   M - G 

  Sestaví i jednoduché pohyblivé modely podle 
předlohy i představy. 

  Pracovní 
Problém 

    

4.–5. Provádí jednoduché pěstitelské činnosti (okopává, 
pleje, zalévá, hrabe, seje, sází). 

 Pěstitelské práce Pracovní   PRV 

  Samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování, 
zaznamenává je a popíše výsledky. 

  Problém   

  Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i 
jiné rostliny (zeleninu, květiny, léčivky, koření). 

  Pracovní   PRV 
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  Volí podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a náčiní. 

  Problém     

4.–5. Pojmenuje základní vybavení kuchyně. Příprava pokrmů Učení     
  Připraví samostatně jednoduchý pokrm.   Pracovní     
  Dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování. 
  Sociální  OSV/3a   

  Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.   Pracovní     
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Pracovní činnosti – 2. stupeň 
 
Pracovní činnosti 6., 7., 8., 9. ročník – 1 hodina týdně 
Ročník Školní výstup Učivo Klíčové 

kompetence  
Průřezová 

témata 
Mezipředmětové 

vztahy  
6.,  7.   Technické kreslení       

  Užívá jednoduchou technickou dokumentaci, čte 
jednoduché technické výkresy.  

Základy technického kreslení, 
technické náčrty, technické 

výkresy 

Pracovní     

    Práce se dřevem Pracovní    
  Rozezná základní druhy dřeva. Rozdělení dřeva podle tvrdosti – 

řezivo a materiály vyrobené z 
dřevného odpadu 

Učení    

  Rozlišuje nástroje a nářadí, stanoví si postup práce. Orýsování dřeva, řezání, 
pilování, rašplování, broušení, 

lepení, hoblování, vrtání, 
dlabání, spojování hřebíky, vruty 

      
  Seznámí se s průmyslovým zpracováním dřeva.       

  Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce. Bezpečnost a hygiena při práci s 
dřevem 

      

    Práce s kovem Pracovní    
  Rozlišuje základní kovy železné a neželezné. 

 
Upřesní výrobu kovů a vysvětlí pojem vysoká pec. 

Rozdělení kovů na železné a 
neželezné 

Výroba kovů, vysoká pec 

Učení     

  Řeší jednoduché technické úkoly s výběrem 
materiálu, pracovních nástrojů a nářadí. 

Měření a orýsování kovu, 
jednoduché stříhání, řezání, 
pilování, ohýbání, rovnání a 

spojování 

      

  Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce. Bezpečnost a hygiena při práci s 
kovem 

      

    Plasty Pracovní     
  Rozlišuje vzorky vybraných plastů Základní poznatky o plastech Učení     
  Zpracuje plasty na jednoduchý výrobek, tvaruje 

plasty teplem. 
Orýsování, řezání, tvarování, 

lepení 
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  Uvede nebezpečí vlivu plastů pro životní prostředí, 
všímá si souvislosti s naším životním stylem. 

Negativní vlivy plastů na přírodu   ENV/3d,4b   

  Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce. Bezpečnost a hygiena při práci s 
plasty 

      

  Navštíví stolařskou dílnu, kde pozná práci stolaře, 
nebo skanzen lidových staveb a řemesel a porovná 
výrobky s dnešními 

Tradice a řemesla (exkurze) Občan     

8., 9.   Elektrotechnika     F 
  Žák čte a kreslí elektrotechnické značky a 

jednoduchá elektrotechnická schémata 
Elektrotechnické značky, 

schémata 
Učení     

  Zapojí podle schématu obvod světelný i zásuvkový. Elektrotechnické obvody Pracovní 
Problém 

    

  Pomocí zkoušečky odhalí chybu v zapojení.   Učení     
  Bezpečně ovládá elektrické spotřebiče, ovládá 

základní poznatky o jejich údržbě. 
Základní elektronické spotřebiče 

v domácnosti 
Pracovní     

8., 9.   Elektronika     F 

  Čte a kreslí elektronické značky a schémata. Elektronické součástky a 
schémata 

Učení     

  Podle elektronického schématu sestaví elektronický 
obvod. 

Elektronické spotřebiče Pracovní     

  V obou oblastech žák dodržuje zásady bezpečnosti 
a hygieny práce a bezpečnostní předpisy. 

  Učení 
Pracovní 

    

  V modelové situaci předvede poskytnutí první 
pomoci při úrazu. 

  Občan     

8., 9.   Svět práce     AJ 
  Žák se orientuje v pracovních činnostech vybraných 

profesí. 
Trh práce – povolání lidí, druhy 

pracovišť, kvalifikační 
požadavky, zdravotní a 

osobnostní, rovnost příležitostí 
na trhu práce 

Učení     

  Posoudí své možnosti při rozhodování a volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy. 

Volba profesní orientace – 
sebepoznání, sebehodnocení 

Sociální OSV/2a,h   
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  Využije profesní informace a poradenské služby pro 
výběr vhodného vzdělávání. 

Možnosti vzdělávání – náplň 
učebních a studijních oborů, 

přijímací řízení, požadavky pro 
absolvování v daném oboru 

Problém     

  V modelových situacích prokáže schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce. 

Zaměstnání – pracovní 
příležitosti, způsoby hledání 

zaměstnání, problémy 
nezaměstnanosti, úřady práce, 

práva a povinnosti zaměstnance 
a zaměstnavatele 

Komunikace     

  Napíše svůj modelový životopis.        
  
  

Zná zásady chování a vystupování při pohovoru u 
zaměstnavatele. 

  Komunikace     

Provádí fiktivní operace platebního styku 
(jednoduchého typu) a domácího účetnictví. 

Podnikání – druhy a struktura 
organizací, nejčastější druhy 

podnikání, drobné a soukromé 
podnikání, řízení a organizace 

firmy, ekonomika provozu, ceny, 
rozpočet, příjmy, výdaje, platby, 
úspory, výnosy, zisk, úvěr, daně 

Problém   EK 
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Družina 

 
Charakteristika školní družiny  
Družina pracuje ve dvou odděleních. Slouží pro žáky 1. - 5. třídy, přednostně pro žáky nižších ročníků a pro ty, jejichž rodiče jsou zaměstnáni. Je 
umístěna v  prvním poschodí v nové části přístavby. Využíváme také vedlejší třídu. 
 
Materiální podmínky: Ke své činnosti využívá družina kromě vlastního standardního vybavení místnosti, hraček, her i ostatních prostor školy, 
např. tělocvičnu, učebnu počítačů, sál školy, školní dílnu, cvičnou kuchyňku a školní hřiště. 

Ekonomické podmínky: Po této stránce je družina v plné výši dotovaná školou, děti mají právo využívat bezplatně zájmové útvary školy. 
Rodiče za provoz školní družiny neplatí.  

Hygienické podmínky: Dětem je umožněno stravování v jídelně a po celou dobu činností ŠD mají děti k dispozici v rámci pitného režimu čaj, 
který je hrazen z financí sdružení rodičů. Celá činnost družiny je v souladu s hygienickými předpisy pro zájmovou činnost, místnosti jsou řádně 
osvětleny a je využívána 60 dětmi. 
 

Zajištění bezpečnosti a ochrany: Vychovatelé jsou řádně proškoleni v oblasti  bezpečnostních předpisů K  zajištění ochrany a bezpečnosti dětí 
je vytvořen vlastní „Řád školní družiny“, který je přílohou tohoto školního vzdělávacího programu a je vyvěšen ve školní družině. Rodiče i děti 
jsou s obsahem řádu náležitě seznámeni. 
 
Provoz družiny: Provoz družiny začíná 6,30 a končí 7,40 hodin a dále po ukončení vyučování v 11,40 hodin a končí v 16,30 hodin. Dítě je do 
družiny přijato na základě „Přihlášky“, kterou vyplňují rodiče. Kromě základních údajů, zdravotních údajů a kontaktů obsahuje i odchody dětí. 
Na základě těchto informací pak dítě odchází domů samostatně, nebo v doprovodu. Odchody mohou být různé, dle údajů v přihlášce. 

Režim dne: Vychovatelé přebírají žáky od učitelky ZŠ. V 11,40 to jsou děti z 1. tř., popř. i z 2. tříd. Společně pak odcházejí na oběd. Žáky 
z ostatních ročníků odvádí jejich učitelka na oběd, do družiny pak přicházejí samostatně. Po obědě nastává relaxační program, jehož součástí je 
četba z knihy, vyprávění a spontánní aktivy dětí. Vzhledem k různému věkovému složení dětí se činnosti přizpůsobují, a to formou i obsahem 
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danému věku tak, aby bylo vytvořeno harmonické klima pro všechny. V bohaté nabídce aktivit si pak každé dítě najde svou činnost. Starší děti 
předávají mladším své zkušenosti a obohacují rozvoj osobnosti mladších dětí v kolektivu. V družině je také možnost přípravy na vyučování, a to 
vždy po 15. hodině. 

Spolupráce družiny s rodiči: Již řadu let lze nazvat spolupráci za vynikající. Projevuje se v ochotě pomoci při různých opravách, podílení na 
akcích pro veřejnost s účastí družiny. V přílohách jsou uvedeny konkrétní akce, které družina pořádá v průběhu roku a ve  kterých bude 
každoročně pokračovat. Nemalou účast v organizaci zde sehrávají rodiče, za což jim patří dík. 
 
Účast na akcích družiny: Kromě vlastních akcí, které jsou pro děti z družiny, organizujeme akce pro všechny žáky školy. V rámci okrsku a 
okresu se zúčastňujeme soutěží pro ŠD. A o tom, že jsme dosáhli nemalých úspěchů, svědčí získané diplomy, ocenění a ceny. 

Úkoly vychovatelů:  
1. Vést děti v rámci výchovně-vzdělávací činnosti, respektovat odborná doporučení pro žáky s přiznanými podpůrnými doporučeními. 
2. Dbát na bezpečnost a hygienu dětí. 
3. Úzce spolupracovat s učiteli, rodiči žáků a vedením školy. 
4. Brát na vědomí zdravotní problémy a poúrazové stavy dětí, nepřetěžovat je. 
5. Zajišťovat nákup hraček. 
6. Podílet se na estetizaci ŠD. 
7. Organizovat akce pro děti ve ŠD i pro žáky celé školy. 
8. Organizovat akce pro veřejnost, zúčastňovat se okrskových a okresních soutěží. 
9. V rámci evaluace podílet se na čtvrtletním hodnocení činnosti, zprávy odevzdávat řediteli školy, na klasifikačních poradách se podílet na 
hodnocení žáků, vyjadřovat své názory, navrhovat pochvaly nebo napomenutí. 
10. Vytvořit na konci tematického bloku s dětmi komunitní kruh a zhodnotit činnost, postupy, nechat dětem prostor na vlastní sebehodnocení, 
vyjádření se, navrhování námětů, nápadů a vytvoření vlastního názoru. 
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Výchovně - vzdělávací cíle ŠD 

n vytváření zdravých životních návyků a postojů, pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, podpora a rozvoj zájmu o učení a 

schopnost přizpůsobovat se vývoji a změnám 

n rozvoj tvořivosti, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování) a přechod k logickému myšlení 

n vytváření základů pro práci s informacemi a posilování komunikačních dovedností 

n respektování práce a ocenění úspěchů vlastních i druhých lidí, schopnost najít si své místo ve skupině a navázat vztahy k druhým lidem 

n vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, formování osobnosti a životních postojů, práv a naplňování povinností 

n rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, osvojení dovedností k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí  

n osvojování si jednoduchých poznatků o světě, o přírodním, kulturním i technickém prostředí, vývoji, formování životních postojů a 

dovednosti ochránit se  před nebezpečnými vlivy prostředí (sociálně – patologické jevy) 

 
Formy a obsah vzdělávacího programu 
Výchovný program se zaměřením na tyto oblasti: 

• Výchova ke zdravému životnímu stylu 
• Posilování komunikačních dovedností 
• Odpovědnost za své chování 
• Ovládaní negativních citových vlastností 
• Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině 
• Formování životních postojů   

 
Výchova ke zdravému životnímu stylu: 

- Výchova k odpovědnosti za svou osobu 
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- Výchova k odpovědnosti za své zdraví 
- Výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim 
- Dodržování osobní hygieny 
- Posilování tělesné zdatnosti 
- Rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby 

 
Posilování komunikačních dovednosti:  

- Kultivace slovního i mimoslovního projevu 
- Rozvíjení slovní zásoby 
- Schopnost vyjádřit se 
- Schopnost naslouchat 
- Uplatnění v kolektivu 
- Kulturní život   

 
Odpovědnost za své chování: 

- Řešení různých situací 
- Pěstování potřebných a žádoucích informací 
- Důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality 
- Posilování schopností objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování  

 
Ovládání negativních citových reakcí: 

- Vypořádat se stresem 
- Řešení životních situací 
- Vyrovnávání se s nedostatky a neúspěchy 

 
Poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině: 

- Kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí 
- Posilování pozitivního myšlení 
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- Objektivní hodnocení činnosti každého člena 
- Vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny 
- Temperament, postoje, hodnoty 

 
Formování životních postojů: 

- Úcta, porozumění, tolerance 
- Schopnost a ochota pomoci 
- Vytvoření vlastního sebevědomí 
- Prevence sociálně patologických jevů – drogy, alkohol, kouření 
- Delikvence 

 
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení ŠD: 

- vhodný režim žáků ve školní družině (relaxace, aktivní pohyb, klidové činnosti) 
- pitný režim, vhodné stravovací návyky 
- zdravé, nestresující prostředí 
- poučení o bezpečném chování a ochraně dětí (na začátku školního roku jsou  děti seznámeny s řádem školní družiny a poučeny 

o bezpečném chování) 
- poučení provádíme v průběhu celého školního roku (prostory ŠD – ZŠ) - poučení provádíme v průběhu celého školního roku / 

prostory ŠD-ZŠ/ 
- šikanování 
- vandalismus 
- násilné chování 
- rasismus 
 
Cílem je připravit dítě pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit je vybavit vědomostmi, dovednostmi, 
ale také postoji, které odolají negativním vlivům a najdou své místo ve zdravé sociální skupině. 
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Školní družina: 
- Bude místem pro zájmové využití dítěte 
- Místem pro regeneraci sil dětí po vyučování 
- Místem pro rozvíjení tvořivosti 
- Místem pro posilování sebevědomí 
- Místem pro radost 
- Místem pro komunikaci vychovatelky a rodičů 
 
- vycházky, pobyt na školním hřišti, keramická dílna, školní jídelna, tělocvična,  
 
 

Psychosociální podmínky:  
Vytváříme pro děti příznivé sociální klima, pohodové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné a jisté. Respektujeme potřeby dětí a jejich 
osobní problémy. Činnost vychází ze zájmů dětí, nabídka aktivit je dobrovolná. Děti aktivně zapojujeme do plánování, realizace a hodnocení. 
Nepřetěžujeme děti, dáváme jim srozumitelné pokyny, rozvíjíme v nich úctu v sama sebe, toleranci, spolupráci a pomoc druhému. Dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme zvýšenou pozornost při začleňování do volno časových aktivit. 
 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- dítě se učí s chutí, započatou práci dokončí 
- aktivně se účastní didaktických her 
- čte a třídí informace 
- používá encyklopedie 
- získané vědomosti dává do souvislostí 
- zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

Kompetence k řešení problémů: 
- dítě započaté činnosti dokončuje 
- nevyhýbá se problémům 
- definuje svůj problém, hledá řešení 
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- hodnotí výsledky řešení, ověřuje je v praxi 
- rozlišuje správná a chybná řešení 
- chápe, že vyhýbaní se problémům nevede k cíli 

Kompetence komunikativní: 
- dítě kultivovaně komunikuje 
- ovládá řeč 
- je schopno vyjádřit své myšlenky, poznatky a názory v souvislém projevu 
- zapojuje se do diskuse 
- umí řešit konflikty, vyjádřit své pocity 

Kompetence sociální a interpersonální:  
- dítě se samostatně rozhoduje o svých činnostech 
- rozpozná vhodné a nevhodné chování 
- spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis 
- podílí se na utváření atmosféry ve skupině 
- je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 
- ovládá a řídí své jednání a chování 

Kompetence činnostní a občanské: 
- dítě se učí organizovat, plánovat, třídit, hodnotit 
- odpovědně plní své povinnosti 
- uvědomuje si svá práva i práva druhých 
- dbá na své zdraví i zdravá druhých 
- chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

Kompetence trávení volného času: 
- dítě si umí vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic 
- orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času 
- dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k využití bolného času 
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Člověk a 
jeho svět 

 Výstup OBSAH FORMY a NÁSTROJE 

 Místo, kde 
žijeme 

Začlení se do nového funkčního 
kolektivu dětí, respektuje a toleruje je, 
vytvoří pozitivní vazby k ostatním 
 
 
Projevuje estetické cítění, uplatní 
fantazii, představivost, zručnost 
 
Vybaví si okolí bydliště, školy 
Seznámí se s vybranými pravidly v 
dopravě, dodržuje je 

Vzájemné seznámení při vytváření 
kolektivu dětí ve ŠD pro nový školní 
rok 
Oslovování spolužáků a dospělých 
osob 
Malování, modelování, kreslení, 
seznámení s různými technikami, 
výzdoba herny, práce s přírodninami 
Dopravní situace 
v našem okolí 
 

Diskuze, spol. hry, rozhovory, pomoc 
starším osobám 
 
 
 
Hry, soutěže, skupinová práce, 
kolektivní, praktické dovednosti, hry na 
koberci 
Frontální výuka, výklad, hra, vycházka 
orientace v okolí 

 Lidé kolem 
nás 

Rozvíjí komunikační  dovednosti 
v kolektivu, uplatňuje správnou 
výslovnost, rytmus a tempo řeči, 
správně dýchá 
 
 
Na konkrétních příkladech pochopí 
podstatu tolerance, vzájemné úcty, 
nutnosti dodržování práv a povinnosti 
 
 
Ve vybraných činnostech je samostatný 
a projevuje 
Zodpovědnost 

Říkanky, básničky, rozpočitadla, hra 
na tělo, četba časopisů, četba na 
pokračování 
 
 
 
Zdravení, názory ve skupině 
 
 
 
 
Vytvářet modelové situace, na kterých 
si vyzkouší, jak správně reagovat, 
nakládat s volným časem 

Povídání, výklad, dramatizace, 
doplňování textů, psaní dopisů 
kamarádům, hry na rozvoj slovní zásoby 
 
 
 
Rozhovory, didaktické hry 
Evaluační komunitní kruh 
 
 
 
Společenské hry a debaty, dramatické 
hry 

 Lidé a čas Je aktivní v konkrétní činnosti, pozitivně 
vnímá jiné autory, váží si uměleckých 
děl, projevuje zájem o hudbu 
 
Na konkrétních příkladech pochopí 
význam  vlastenectví, projevuje úctu 
k historii a národním tradicím 

Poslech hudby, četba z knih, vlastní 
zpěv, tanec, dramatizace, oblíbený 
ilustrátor, malíř, pohádky 
 
Poznávání historie, nejvýznamnějších 
události 

Návštěva knihovny, kulturní akce, 
exkurze, nácvik vystoupení, besídky pro 
rodiče, básně, písně, tance, výtvarné 
práce 
Státní svátky, rébusy, křížovky, práce 
s literaturou, vycházky 

 Rozmanitost 
přírody 

Projevuje vztah k přírodě. Poznává její 
zákonitosti a chápe nutnost její ochrany 
 

Jak se mění příroda, střídání ročních 
období, jak poznávat přírodu, životní 
prostředí, jak je chránit 

Vyhledávání v atlasech, encyklopediích, 
povídání, úklid v okolí školy, sběr 
kaštanů, přírodnin, Den Země, vycházky 
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Prohlubuje si znalosti o různých druzích 
materiálů, náčiní 
Zapojí se do různých forem práce, 
vysvětlí, že každá práce je důležitá a 
má své místo a význam 

Lidová pranostika a přísloví  
Práce s přírodninami, textilem 
 
Pracovní profese 

do přírody 
Výroba předmětů, dárků, výzdoba 
družiny 
Povídání o práci rodičů, návštěva 
vybraného pracoviště, exkurze 

 Člověk a jeho 
zdraví 

Upevňuje své návyky osobní hygieny, 
dodržuje pravidla vhodného chování 
v určitém prostředí – sociální zařízení, 
v jídelně – stolování 
 
Dodržuje společenská a hygienická 
pravidla a ovládá návyky stolování ve 
školní jídelně 
 
Podle svých možností posiluje svou 
tělesnou zdatnost, otužuje se 
Vysvětlí, co je zdravá výživa 
 
Rozvíjí rychlost, obratnosti, vytrvalost, 
celkovou zdatnost 
Projevuje sportovní chování, seznámí 
se s negativ. Jevy 

Hygiena čistých rukou před jídlem, po 
toaletách Používání sociálních 
zařízení i mimo prostor školy – možná 
nebezpečí 
 
Stolovací návyky 
 
 
Správné držení těla, vhodné oblékání 
vzhledem k počasí Potraviny, 
vitamíny, jídelníček. 
Závodivé hry, běhy, míčové hry, 
relaxační prvky, kolektivní hry, 
turistika, letní i zimní sporty, 
dodržování bezpečnostních předpisů 
 
 
 
 

Povídání v kruhu, praktické ukázky 
 
 
 
 
Přímá práce s dětmi ve školní jídelně 
 
 
Zdravotní cviky, praktické činnosti, 
cvičná kuchyňka  
Zhotovení pokrmu 
Tělocvična, sál ZŠ, hřiště, okolí školy, 
parky, lesík. 
Sportovní akce, soutěže, spontánní hry 
dětí 
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Doplňující vzdělávací obory 

Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory        
Vyučovací předmět: 

Základy ekonomiky 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
Vyučovací předmět Základy ekonomiky je integrovaným předmětem, jehož vzdělávací obsah tvoří části dvou vzdělávacích oborů:  

1) Matematika a její aplikace ze stejnojmenné oblasti - a to část tématu Závislosti, vztahy a práce s daty  

2) Výchova k občanství – část témat Stát a hospodářství a Mezinárodní vztahy, globální svět 
Ve výuce jsou také realizována průřezová témata: Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských souvislostech a Osobnostní a sociální 
výchova. 
Vyučovací předmět Základy ekonomiky reaguje na požadavek praktičnosti, úzkého spojení výuky a běžného života a pružnější promítnutí 
nových jevů a vztahů ve společnosti do činností žáka ve škole. Znalosti a dovednosti, které si žáci osvojí, usnadní jejich počáteční orientaci 
v oblasti ekonomiky. Tento obor, poměrně proměnlivý a komplikovaný, zasahuje do života každého občana, aniž si to vždy plně uvědomuje 
ve všech souvislostech, a tak bez základních znalostí z této oblasti se může člověk snadno dopustit chyby, podcenit rizika a dostat se 
do nemalých obtíží.  

Pojmy jako trh, podnik, daně, burza, banky, Evropská unie či globalizace dnes patří k nejpoužívanějším slovům. Chceme, aby naši žáci jejich 
obsah jen neodhadovali, ale aby získali hlubší znalosti o jevech, které označují, aby chápali i jejich příčiny, možnosti, které člověku nabízejí, a 
další souvislosti s nimi spojené. V neposlední řadě má tento předmět vést žáky k zodpovědnosti k sobě i jiným, k uvážlivému chování, 
hospodárnosti, k dodržování norem a pravidel, k ostře kritickému vztahu k nečestnosti a podvodnému jednání a k aktivitě a podnikavosti. 

Přes již zdůrazněnou důležitost ekonomiky v životě člověka nemá a nesmí tento předmět vést k jednostrannému přístupu ke světu a životu. O 
tom, že peníze jsou důležité, ale ne nejdůležitější, budou žáci ve výuce diskutovat, hledat argumenty, srovnávat názory, a tak si budovat svůj 
hodnotový systém. 
Předmět Základy ekonomiky bude vyučován v 9. ročníku, což umožňuje využít mnoha znalostí a dovedností, které žáci dosud získali v jiných 
předmětech. Nejčastější forma práce tedy bude samostatná činnost, a to individuální i skupinová, a pak také diskuse a prezentace vlastních 
zjištění, názorů a postojů. Podle možností bude také zařazována exkurze do vybraného podniku. 
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Časové vymezení: 
9. ročník – 1 vyučovací hodina týdně 
Klíčové kompetence: 
Kompetence k učení: 

- často vyhledává informace na internetu, třídí je, zpracovává do tabulek, grafů, prezentací, vyvozuje z nich závěry 
- uvědomuje si nutnost celoživotního učení a propojenost učení s praktickým životem 
- propojuje nové poznatky se znalostmi dříve získanými 
- pracuje s různými informačními zdroji 

Kompetence k řešení problémů: 
- rozlišuje prvky problému, samostatně odvozuje vztahy a závislosti 
- nalézá další varianty řešení a porovnává je 
- je vytrvalý při řešení problému, nevzdává se při prvním neúspěchu 
- uzná chybu a přijme lepší názor 

Kompetence komunikativní: 
- vyjadřuje se přesně a věcně, správně používá danou terminologii 
- naslouchá jiným, zajímá se o jejich názory a nápady, ověřuje porozumění otázkami 
- výsledky své práce představuje před zbytkem třídy 
- pracuje s různými druhy textů, analyzuje je a vyhledává v nich podstatné informace 

Kompetence sociální a personální: 
- oceňuje úspěch svůj i druhého člověka, neklade ho však nad etické hodnoty 
- aktivně spolupracuje s ostatními a podílí se na klidné a vstřícné atmosféře 

Kompetence občanské: 
- uvědomuje si důležitost dodržování společenských norem 
- kriticky posuzuje vliv médií ve společnosti 
- uvědomuje si důležitost role státu, EU a mezinárodních organizací v životě člověka 
- získává přehled o fungování veřejných rozpočtů a základních parametrech sociálního systému 
- ujasňuje si žebříček hodnot, nestaví peníze na první místo 
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Kompetence pracovní: 
- využívá získaných poznatků k odpovědnému rozhodování o budoucím profesním zaměření 
- orientuje se v základních aktivitách souvisejících s podnikáním, uvědomuje si možná rizika, rozvíjí své podnikatelské myšlení 
- získává žádoucí styl práce, charakterizovaný zodpovědností, aktivitou, precizností, slušným chováním a dodržováním přidaných 

norem a pravidel 
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Základy ekonomiky – 2. stupeň 
 

Ročník Školní výstup Učivo 
Klíčové  Průřezová 

témata 
Mezipředmětové  

kompetence vztahy 
9. 

Porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich 
příklady. 

Majetek, vlastnictví 
Formy vlastnictví, hmotné a 

duševní vlastnictví, jejich 
ochrana 

Učení 
Komunikace   OV  

   
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb. 

Dělba práce 
Dělba práce v rodině, ve 

firmách, v ČR, 
v mezinárodním obchodě 

 
Učení 

Komunikace 

   

   
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede jejich součinnosti. 

Fungování ekonomiky 
Výroba, obchod, služby – 
jejich funkce a návaznost 

Principy tržního hospodářství 
– nejčastější formy podnikání 

 
Učení 

Komunikace 

  Z, OV 

   
Na příkladu chování kupujících a prodávajících 
vyloží podstatu fungování trhu. 
Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a 
její změny. 
Vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv 
spotřebitele. 

Fungování trhu 
Principy tržního hospodářství 

– nabídka, poptávka, trh, 
podstata fungování trhu, 

tvorba ceny, reklama, základní 
práva spotřebitelů 

 
Učení 

Komunikace 

   

 
Popíše a objasní vlastní způsoby zacházení 
s penězi. 
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
občanům nabízejí. 
Na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení. 
Uvede příklady použití platebních karet. 

Peníze a placení 
Peníze – funkce a podoby 

peněz, formy placení, služby 
bank, základní práva 

spotřebitelů 

 

 
Učení 

Komunikace 
Občan 

 D  

      

  
Dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se 
rizikům hospodaření s penězi. 
Popíše a objasní vlastní způsoby zacházení se 

Hospodaření s penězi 
Aktiva, pasiva, pojištění, 

výnosy úroky, inflace, reálný 
výdělek, spoření, úvěr, 

Učení 
Komunikace 

Občan 
Problém 

 OV  
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svým i svěřeným majetkem. 
Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby 
nabízejí. 
Popíše vliv inflace na hodnotu peněz. 
Uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání 
s volnými prostředky. 
Uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu. 

hypotéka, splátkový prodej, 
leasing, RPSN 

Sociální 

   
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a 
do kterých oblastí směřuje své výdaje. 
Uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané. 
Objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu. 
Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH. 

Veřejné rozpočty 
Rozpočet státu, zdroje příjmů, 

DPH, typy rozpočtů, 
rozpočtové určení daní, úřad 
práce, OSSZ, penzijní systém 

Učení 
Občan  

Komunikace 

 OV  

   Sociální     

   
Dodržuje základy hospodárnosti. 
Popíše a objasní vlastní způsoby zacházení 
s penězi, vyhýbá se rizikům hospodaření s penězi. 
Sestaví jednoduchý rozpočet, uvede hlavní příjmy a 
výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů. 

Rodinný rozpočet 
Majetek, vlastnictví – 

hospodaření s penězi, 
rozpočet rodiny 

Pracovní 
Občan 

Problém 

 OV 
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ZAŘAZENÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 

 
1. Integrace do vyučovacích předmětů (viz následující tabulka) 
2. Zařazení do volitelného předmětu (větší část vzdělávacího obsahu) – Základy 

ekonomiky 
3. Projekty a školní akce (viz tabulka – Činnosti školy a průřezová témata) 

 
Zařazení průřezových témat do vyučovacích předmětů – integrace 

Výchova demokratického občana – DEM 
 

  1. Občanská společnost a škola 
 a) demokratické vztahy a atmosféra ve škole Vl 5., OV 6. - 9. 

b) demokratické principy a hodnoty ve škole, žákovská samospráva, škol. rada OV 6 .– 7. , VkZ 6.,7. 
c) účast žáků na životě v obci Prv 1.–3., Vl 5. 
d) spolupráce školy s obcí – institucemi a organizacemi OV 8.–9. 

  2. Občanská společnost a stát 
 a) občanská odpovědnost – práva i povinnosti, aktivita a zájem o celek Vl5., OV 8.–9., CH 8. 

b) Listina základních práv a svobod OV 8.–9. 
c) úloha občana v dem. společnosti  OV 8.–9. 
d) principy a hodnoty dem. polit. systému – právo, spravedlnost, různost ... OV 6.–9. 
e) soužití s minoritami (vztah k jinakosti, respekt, komunikace, příčiny konfliktů)  Vl 4., OV 8.–9. 

  3. Formy participace občanů v politickém životě 
 a) volební systémy a dem. volby, volby parlamentní, krajské, komunální  OV 8.–9. 

b) obec – základní jednotka samosprávy státu OV 8.–9. 
c) společenské organizace a hnutí Vl. 4.,OV 8.–9. 

 

  4. Principy demokracie jako formy vládnutí a způsobu rozhodování 
 a) demokracie jako protiváha diktatury a anarchie D 9., OV 8.–9., Vl 4. 

b) principy a kategorie fungování dem. – spravedlnost, řád, zákon, právo, 
morálka D 9., OV 8.–9. 
c) dem. způsoby řešení konfliktů a problémů - osobních i společenských Vl 4., OV 8.–9. 
d) význam Ústavy OV 8.–9. 

 Osobnostní a sociální výchova - OSV 
 

  1. Rozvoj schopností poznávání 
 a) cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění Č 1.,2., M 1., A 3.–4. 

  VV + HV 1.–9., PČ 1.–5., 
  Č 6.–9., Př 6., 7., 
  Př 9., VkZ 8. 
b) cvičení schopnosti zapamatování Č 2., 4., M 2., A 3.–4. 
  HV 1.–9., Prv3., Př 5. 
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c) dovednosti pro učení a studium Č 2.,4.,5.,  M 1.,4.,5. 
  A 3.–4., Prv 3.,Vl 4. 
  Č 6.–9., M 6., 9., Z 6. 
  OV 7.–8. 

  2. Sebepoznání a sebepojetí 
 a) já jako zdroj informací o sobě Prv 2.–3., A 4., 

  HV 6.–9., PČ 8.–9. 
  OV 7.–8., N 8. 
b) druzí jako zdroj informací o mně OV 7.–8., N 8. 
c) moje tělo, moje psychika – temperament, vůle, postoje, hodnoty Př. 5., VkZ 6.–8. 
d) co o sobě vím, a co ne, můj vztah ke mně VkZ 6.–8., OV 7.–8., N 8. 
e) mé chování Prv 2.–3., VkZ 6.–7. 
f) moje učení Prv 3., A 4., Př5. 
  M 6., OV 7. - 8. 
g) moje vztahy k druhým lidem Prv 1.–3., VkZ 8. 
  VkZ 6.–7., OV 7.–8.  
h) zdravé a vyrovnané sebepojetí Vl 4., 
  VkZ 6.–7., PČ 8., 9., VkZ 8. 

 3. Seberegulace a sebeorganizace 
 a) cvičení sebekontroly a sebeovládání – v jednání, prožívání, vůli TV 1.–5., Prv 1.–3., Č 1. 

  PČ 1.–5., VkZ 6.–7. 
b) organizace vlastního času – plánování učení a studia Prv. 3.Př5., 
  VkZ 6.–7., TV 9. 
c) stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení Vl. 4.,OV 7.–8., 
  VkZ 6.–7., TV 9 

  4. Psychohygiena 
 a) dovednost pozitivně naladit mysl, dobrý vztah k sobě samému HV 3.–5., 6.–9., VkZ 6.–8.  

b) doved. předcházet stresům v mezilid. vztazích – rozum, uvolnění, 
komunikace VkZ 6.–8., OV 7.–8. 
  HV 6.–9. 
c) hledání pomoci v obtížích Prv 1.–3., VkZ 6.–7. 

  5. Kreativita 
 a) rozvoj kreat. – pružnost nápadů, originalita, jiný pohled, citlivost+ 

dokončování Č 2., 5.,7.–9., 7.–9., 
  PČ 1.–5., HV 3.–5.,7.–9. 
  A 9., Inf 6.,8., 9., VV 1.–9. 

  6. Poznávání lidí 
 a) rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, hledání výhod v odlišnosti Prv 1.– 3., VkZ 6.–7. 

b) vzájemné poznávání ve třídě a skupině Prv 1.–3., 
  VkZ 6.–8., OV 7.–8. 
c) chyby při poznávání lidí Prv 1.–3., OV 7.–8. 
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7. Mezilidské vztahy 
 

a) péče o dobré vztahy – chování, empatie, respekt, podpora a pomoc druhému 
Č 4.–5., 8., Prv 1.–3.,  
Vl 5., Př. 5 

  OV 6.–8., VkZ  6.–7. 
  HV 6.–9. 
b) lidská práva jako základ vztahů Vl 4.–5.,OV 8.–9. 
c) vztahy v naší třídě – práce s přirozenou dynamikou třídy Prv 1.–3. 
  OV 7.–8., VkZ  6.–7. 

  8. Komunikace 
 a) řeč těla, zvuků, slov, řeč předmětů a prostředí tvoř. člověkem, řeč skutků Č 4.–5., HV 1.–3. 

  TV 4.–5., Č 9. 
b) dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, cvičení pozorování a Č 1.–3., Č 6., 8., 9. 
    empatického i aktivního naslouchání VkZ 6.–8. 
c) využití růz. forem – monologu, dialogu (vedení dialogu, různé typy dialogů) Č 4.–5., 8.–9. 
d) k. v různých situacích – odmítání, informování, omluva, prosba, přesvědčov. 
... Č 1.–5., 6., 8., 9., Prv 1.–3. 
e) efektivní komunikace – asertivita, obrana proti agresi a manipulaci, otevřená  Č 8.–9. 
    a pozitivní komunikace, pravda, lež, předstírání   

  9. Spolupráce a soutěživost 
 a) rozvoj indiv. dovedností pro kooperaci –sebereg. při nesouhlasu, odporu, Prv. 3., projekty, Vl 5.. 

    dovednost odstoupit od svého nápadu, navazovat na druhé, rozvíjet ...   
b) rozvoj sociálních dovedností – jasná komunikace, respekt, řešení konfliktů,  Prv. 3., Vl 5.,TV 1.–5. 
    podřízení se, vedení a organizování skupiny Projekty 
c) rozvoj dovedností pro etické zvládání zátěže a konkurence TV 1.–3., 6.–9. 

 

  10. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 a) dovednosti pro řešení problémů z hlediska jejich typů a sociálních rolí VkZ 6.–7. 

b) problémy v mezilidských vztazích Vl 4., Č 8.–9., HV 6.–9. 
c) zvládání učebních problémů Prv 3. Př. 5.,Ov 7.–8. 
d) problémy v seberegulaci VkZ 6.–7. 
 
11. Hodnoty a postoje, praktická etika 

 a) analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Č 3., 8., 9., Př 4–. 5.,Vl 5. 
  D 6.,7.,9., VkZ 6.–7. 
b) prosociální chování, respektování ostatních, neočekávání protislužby Prv 3., Vkz 6.–8. 
c) rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne VkZ 6.–8., TV 6.–9. 

 Multikulturní výchova (MULT) 
 

  1. Kulturní diference 
 a) jedinečnost člověka, jeho individuální zvláštnosti VV 5., 

b) člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky a zároveň etnika VkZ 6.–7. 
c) poznávání vlastního kulturního zakotvení VV 5., D 6., VkZ 6.–7. 
d) respektování zvláštností různých etnik, zejména v okolí Vl 5.,OV 6.–7. 
e) základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR Vl 5.,   
  OV 8.–9., VkZ 6.–7., 
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2. Lidské vztahy 
a) právo každého žít společně, podílet se na spolupráci bez ohledu na sociální, Vl 4.–5.,OV 6.–7.  
    kulturní, náboženské, zájmové či generační rozdíly   
b) tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého Vl 4., OV 6.–9., 
c) vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování, ale i konflikty kvůli různosti D 6., 7., OV 6.–9. 
d) rasismus, diskriminace, předsudky - příčiny a následky OV 6.–9., Z 8. 
e) důležitost vazeb v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích  Prv 3.,Vl 5.,VkZ 6.–8. 
f) základní normy slušného chování, kvalita mezilid. vztahů a harmonický vývoj Prv 3.,Vl 5.,OV 6.–8. 
g) lid. solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného prostředí OV 6.–7. 

  3. Etnický původ 
 a) rovnocennost etnických skupin a kultur OV 6.–7. 

b) odlišnost a rovnost lidí Vl 5., VkZ 8. 
c) postavení národnostních menšin OV 8.–9. 
d) základní informace o etnických a kulturních skupinách v ČR a Evropě OV 8.–9. 
e) různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa OV 6.–7. 
f) projevy rasové nesnášenlivosti, jejich kořeny Vl 4.,OV 6.- 9., D 9. 
g) kořeny civilizací HV 8. 

  4. Multikulturalita 
 a) multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj Z 8., D 9., OV 8.–9. 

b) multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování OV 8.–9., HV 8.,  
  VkZ 6.–8. 
c) specifické rysy jazyků, jejich rovnocennost OV 6.–7. 
d) vstřícný postoj k odlišnostem, ochota naslouchat a komunikovat VkZ 6.–8., OV 8.–9.  
e) význam cizího jazyka pro dorozumění a celoživotního vzdělávání A 5., N 9. 

  5. Princip sociálního smíru a solidarity 
 a) odpovědnost každého za odstranění diskrim. a předsudků vůči etn. 

menšinám Vl4.,D 9., OV 6.–7. 
b) zohlednění potřeb menšinových skupin, jejich rovnocennost OV 6.–7. 
c) nekonfliktní život v multikulturní společnosti OV 6.–9. 
d) lidská práva, základní dokumenty OV 8.–9. 

 Environmentální výchova (ENV) 
 

  1. Ekosystémy 
 a) les u nás, produkční a mimoprodukční význam Př 4. 

b) pole, změny krajiny vlivem člověka, okolí pole, hospodaření na nich Př 4. 
c) vodní zdroje, lidské aktivity ve vodním hospodářství, důležitost pro ekologii Př 4. 
d) moře, druh. odlišnost, význam pro biosféru, moř. řasy a kyslík, oxid uhličitý Př 6., 9. 
e) tropický deštný prales, druhová rozmanitost, ohrožení, význam Př 6., 9. 
f) sídlo - město, vesnice, umělý ekosystém, funkce a vzt. s okolím, míst. podm. Prv 3., Z 8. 
g) kulturní krajina  Z 8. 

  2. Základní podmínky života 
 a) voda, její vlastnosti a život, význam pro lidi, pitná voda u nás a ve světě Prv 3., Př 4.–5.,PČ 1.–3.,  

  Př 6., CH 8. 
b) ovzduší, význ. pro život, ohrožení, klim. změny, propojenost světa, čistota Prv 3., Př 4.–5., PČ 1.–3.,  
  Př 6., CH 8. 
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c) půda, propojenost složek prostředí, zdoj výživy, ohrožení půdy, Prv 3., Př 4.–5., PČ 1.–3.,  
    rekultivace a změny v okolí, změny v potřebě zem. půdy, nové funkce  Př 6., Př 9. 
    zemědělství v krajině, ochrana biol. druhů - důvody a způsoby   
d) ekosystémy, jejich význam, význam biodiverzity, její úrovně, ohrož. a 
ochrana Př 4.–5., Př 9. 
e) energie a život, vliv en. zdrojů na spol. rozvoj, možnosti šetření, míst. podm. F 8., 9. 
f) přírodní zdroje - surovinové a energetické, vyčerpatelnost, vlivy na prostředí,  F 9. 
   hospodaření s nimi, význam a využívání zdrojů v okolí   

  3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 a) zemědělství a ŽP, ekologické zemědělství CH 8., Z 8., VkZ 6.–7. 

b) doprava a ŽP - význ., vývoj, en. zdroje, druhy a vlivy na prostředí, 
globalizace F 8., Z 8., VkZ 6.–7. 
c) průmysl a ŽP - prům. revoluce a demogr. vývoj, vlivy na prostředí, materiály,  F 8., CH 8., Z 8.,  
    právní a ekonom. nástroje k ochraně prostředí, prům. a udržitelný rozvoj VkZ 6.–7. 
d) odpady a hospodaření s nimi, dopad na přírodu, druhotné suroviny Př 4.–5, CH 9., Z 8. 
  VkZ 6.–7. PČ 6., 7. 
e) ochrana přírody a kulturních památek, význam, právní řešení u nás a ve 
světě  Př 4.–5.,Vl 4.,TV 1.–9. 
příkl. z okolí, zás. předběžné opatrnosti, příroda a spot. akce - zásady MOV D 8., OV 6.–7., Př 6.,7., 
f) změny v krajině, vliv lidí dříve, dnes a v budoucnu, zhodnocení Př 4., Z 8.,  Př 9. 
g) programy a akce na růst ekol. vědomí  (St.prog. EVVO, Agenda 21, Den Z.) projekt Den Země 
h) globální problémy životního prostředí Ov 8.–9., F 8. 

  4. Vztah člověka k prostředí 
 a) naše obec - př. zdroje, odpady, přír. a kultura, ochrana, zájem lidí, 

organizace Prv 2.–3,.Vl 4,Z 8., 9. 

b) náš životní styl, spotřeba věcí, energie, odpady, naše chování a ŽP 
Prv 3.,Př 4–5.,Vl 5.,VkZ 6.–
8., 

  PČ 6., 7., F 8., CH 9. 
c) akt. problém - příčiny, souvislosti, důsl., možná řešení, hodnocení, prezent. Př5., Vl4., VkZ 6.–7. 
  Z 8., OV 8.–9. 
d) prostředí a zdraví, rozmanitost vlivů, komplex. a synenegr. působení, 
ochrana Prv 2., Inf 5., 
  Př 6., VkZ 6.-8., F 8. 
e) nerovnoměrnost života na Zemi - podmínky přírodní i společenské,  Z 8. 
    příčiny a důsl. zvyšování rozdílů, globalizace, příklady udržitelného rozvoje   

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLOB) 

  1. Evropa a svět nás zajímá 
 a) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Vl 5. 

b) místa, události a artefakty v blízkém okolí se vztahem k Evropě a světu projekt,  
c) naši sousedé v Evropě N 9., projekt, N7. 
d) život dětí v jiných zemích Vl 5., VkZ 6.–8., N 8 
e) slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Č 4., A 3.–5., 
  Č 6.–9., HV 7., R 7.–9.  
f) šíření uměleckých vzorů, kultury VV 8.–9. 

  2. Objevujeme Evropu a svět 
 a) naše země a Evropa Vl 5., D 9., N 8. 

  Z 6., HV 9. 
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b) evropské krajiny Vl 5., Z 6., 7., 8. 
c) vztah Evropy a světa, mezinárodní setkávání TV 8.–9., Vl 5. 
d) státní a evropské symboly OV 6.–7. 
e) Den Evropy Projekt 
f) život Evropanů a styl života v evropských rodinách Vl 5., A 9., VkZ 6.–8. 
g) životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Vl 5., A 9., VkZ 6.–8. 
h) globalizace OV 8.–9. 

  3. Jsme Evropané 
 a) kořeny evropské civilizace Vl 5., Č 6.–7., 

  D 6.–7., VV 6.–7. 
b) klíčové mezníky evropské historie D 7., 8., 9. 
c) evropská integrace D 9., OV 8.–9., 
  Z 9. 
d) instituce EU a jejich fungování OV 8.–9. 
e) co Evropu spojuje a co ji rozděluje OV 8.–9. 
f) mezinárodní organizace a řešení problémů dětí a mládeže OV 8.–9., Z 9. 

 Mediální výchova (MED) 
 

  1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 a) pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě Č 5., 6., 8., 9., 

  OV 6.–7. 
b) rozlišování zábavních prvků od informativních a společensky významných OV 6.–7. 
c) hodnotící prvky ve sdělení - volba slov a záběrů Č 6. 
d) podstata reklamního sdělení - cíle a prostředky Č 8.–9., Inf 9. 

 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 a) různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce Č 5., 8.–9. 

b) rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem Č 6. 
c) realita a její zobrazení v médiích OV 6.–7. 
d) kvalita práce novinářů - znalost, nezaujatost x předsudky, zjednodušování ... Č 8.–9. 
e) hledání společensky významných hodnot v textu OV 6.–7. 

  3. Fungování a vliv médií ve společnosti 
 a) organizace a postavení médií ve společnosti OV 6.–7. 

b) faktory ovlivňující média, vlivy působící na jejich chování OV 6.–7.  
c) způsoby financování médií a jejich dopady OV 6.–7. 
d) vliv médií na člověka (uspoř. dne, postoje, chování), na rodinu, společnost, Č 2., OV 6.–7.  
    na politiku (kampaně) a politické změny   

  4. Tvorba mediálních sdělení 
 a) výběr výrazových prostředků pro určité sdělení Č 8.–9. 

b) tvorba MS pro školní časopis, rozhlas, internetové médium Č 5., 8.–9., Inf 9., 
c) technologické možnosti, omezení Inf 8.–9. 
d) prezentace vizuálně obrazných vyjádření Inf 9., Inf 6. 

 



245 
 

Činnosti školy, které se podílejí na naplňování průřezových témat 

Činnost: OSV DEM GLOB MULT ENV MED 
Žákovská samospráva / /   /     
Třídní besídky /         / 
Den otevřených dveří / /       / 
Mikulášská besídka /     /     
Vyhodnocování nejlepších žáků / /         
Olympiády a soutěže (Klokan, 
Pythagoriáda…) /   /   /   
Divadelní přehlídka Štivadlo /   / /   / 
Spaní ve škole / /         
Třídění odpadu  /       /   
Zájmové kroužky /       / / 
Plavecký výcvik   /           
Lyžařský výcvik / /     / / 
Besedy s odborníky / / / / /   
Dopravní hřiště /           
Třídní výlety / /   / / / 
Exkurze – knihovna, muzea /   / / /   
Den dětí / /   / / / 
Tělovýchovné soutěže a turnaje – 
školní olympiáda, Vánoční laťka / /   / /   
Maškarní ples /           
Rozloučení deváté třídy / /       / 
Zpívání u vánočního stromu /     /     
Návštěva divadelních a 
filmových a jiných představení /   / / / / 
Setkání s žáky z Mokrých Lazců / /   / /   
Drakiáda /       /   

Projekty: 
Školní časopis / /   / / / 
Den Země  / /     / / 
Den v horách / /     / / 
Vánoce ve škole / /   / / / 
Den Evropy   / / /     
Halloween / /   / / / 
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 

Pravidla hodnocení žáků 

Hodnocení žáků představuje ve výchovně-vzdělávacím procesu vždy velmi důležitý prvek a 
je často neobyčejně citlivě vnímáno žáky i jejich rodiči. Hodnocení má především funkci 
diagnostickou, jeho cílem je totiž poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tedy informaci o tom, jak 
danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem 
chybuje. Je zřejmé, že žáci musejí být předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými 
výstupy pro daný ročník - specifikovanými pro hodnocené období - a že musejí chápat, proč 
se právě tomuto učivu, této činnosti budou věnovat. 

Další funkce hodnocení je regulativní - učitel doporučí žákovi, jak má postupovat, aby své 
nedostatky odstranil. Současně může být žák motivován k lepšímu výkonu, a proto se v naší 
škole snažíme, aby byla hodnotící činnost v různých formách zařazována během celého 
školního roku co nejčastěji.   

Je třeba zdůraznit, že hodnocení není primárně zaměřeno na srovnávání žáka s jeho 
spolužáky, mělo by se soustředit především na hodnocení splnění předem stanovených 
požadavků a na individuální pokrok každého žáka. 

Součástí hodnocení žáka ve škole je také hodnocení jeho chování. Často jde o velmi náročnou 
práci, při níž je třeba uplatňovat důslednost, někdy i důraz, ale vždy také citlivost a takt. 
Hodnocení nesmí nikdy vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka.  

Jedním z hlavních cílů naší pedagogické práce je postupné oslabování vnější motivace žáků – 
motivace prostřednictvím známek. Naopak by mělo docházet k posilování motivace vnitřní, 
která je podporována důležitým prvkem ve výuce, totiž žákovým vlastním sebehodnocením.  

 
ZPŮSOBY HODNOCENÍ 
 
Obecná pravidla pro klasifikaci: 

• do hodnocení se vyváženě promítají vědomosti, dovednosti, postup práce 
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka, 

• zdařilé práce jsou zakládány do složek – žákovské portfolio, 
• důležité písemné práce jsou včas oznámeny a pak zakládány, 
• významným prvkem procesu učení je práce s chybou, žáci mají právo dělat chyby, 

ale také povinnost se jimi dále zabývat. 
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a) klasifikace 
 
Písemné průběžné hodnocení žáka: 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm prostřednictvím 
žákovských knížek. Při některých činnostech si učitel zaznamenává úspěšnost žáků pomocí 
znamének „+ / -“. 
 
Pravidla pro klasifikaci: 

• používá se pět klasifikačních stupňů, 
• známka ze vzdělávacího oboru nezahrnuje hodnocení chování, přihlížíme však 

k zájmu a aktivitě žáka, 
• známkováno je pouze probrané a procvičené učivo, zdařilé výkony ohodnotíme i 

v jiných částech výchovně vzdělávacího procesu. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 školského zákona. 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků z hlediska kvalitativních ukazatelů 
je: 

• jednoznačné 
• srozumitelné 
• srovnatelné s předem stanovenými kritérii 
• věcné 
• všestranně pedagogicky zdůvodněné 
• odborně správné 
• doložitelné 

 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem se hodnotí stupni prospěchu (viz příloha č. 4: Klasifikační řád školy): 
1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
 
Výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou budou 
hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem: 

• k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů  
ŠVP, 

• ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům, 



248 
 

• k věku,  
• k vynaložené píli, 
• k souvislostem, které ovlivňují jeho výkon, například rodinné, zdravotní a jiné 

problémy. 
 
Čtvrtletní hodnocení 
Alespoň dvakrát v průběhu každého pololetí školního roku je žákům předávána komplexní 
informace o úrovni osvojení očekávaných výstupů v daném období. K výstupům jednotlivých 
oblastí je přiřazeno znaménko „+“ (ovládá daný výstup), znaménko „-“ (doporučení zaměřit 
se na zlepšení v dané oblasti), označení „+ / -“ (částečně zvládá, je doporučeno dílčí zlepšení 
v dané oblasti), nebo „0“ (není možné z individuálních důvodů hodnotit míru osvojení daného 
výstupu). Součástí je sebehodnocení žáka – přiměřené jeho věku. Vyučující má možnost 
doplnit toto hodnocení o slovní vyjádření, které doporučí, na jakou vzdělávací oblast se má 
žák zaměřit, nebo které ocení pokrok, píli a úsilí žáka v daném období či plnění úkolů 
na realizovaném projektu apod. 

 
Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení: 
Hodnocení žáka na vysvědčení musí vystihnout úroveň rozvoje, kterého žák dosáhl ve vztahu 
k očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí v daném pololetí školního roku 
formulovaných v učebních osnovách. 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno 
klasifikačním stupněm, tedy klasifikací (viz výše stupně prospěchu). 

Chování žáka ve škole a na akcích školy se hodnotí na vysvědčení stupni: 
1 – velmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 
 

b) Slovní hodnocení 
 
Častěji využíváme tento způsob hodnocení na nižším stupni v průběhu celého roku ústně a 
písemně na konci pololetí formou dopisu žákovi a rodičům. Žáci ho dostávají společně 
s vysvědčením. Na vyšším stupni se více do hodnocení zapojují samotní žáci. Sebehodnocení 
probíhá v pravidelných intervalech různými metodami.  
 
Pravidla pro slovní hodnocení: 

• poskytuje konkrétní zpětnou vazbu o průběhu a výsledku práce žáka,  
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• dává informace o způsobu dosažení lepších výsledků, 
• hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky 

práce, 
• hodnocení je adresné a osobně směřuje k žákovi, 
• k hodnocení je možné použít i žákovo portfolio. 

 
Výstupní hodnocení: 
Slovního hodnocení využíváme také při výstupním hodnocení, které je určeno vycházejícím 
žákům. Vydávané je současně s vysvědčením, obsahuje vyjádření o možnostech a nadání, o 
předpokladech pro další vzdělávací dráhu, o chování v průběhu povinné školní docházky, o 
osvojování klíčových kompetencí, případně dalších významných skutečnostech ve vzdělávání 
(účast na olympiádách a jiných soutěžích…).  

 
c) kombinace obou způsobů 

 
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 
Naše kritéria neboli měřítka vycházejí z výchovně-vzdělávacích strategií školy, z klíčových 
kompetencí i školních výstupů uvedených v kapitole Učební osnovy. Obecnější kritéria jsou 
pak dále zpřesňována pro hodnocení v jednotlivých předmětech samotnými vyučujícími. 
 
Hlavní kritéria: 

• zájem o získávání vědomostí a dovedností, chápání významu učení, 

• kvalita a rozsah osvojených poznatků a dovedností, jejich přesnost, ucelenost, trvalost, 

• úroveň myšlení – schopnost analyzovat jev, určit rozdíly a shody, rozlišit podstatné od 

nepodstatného, nacházet logické souvislosti, shrnovat, zdůvodňovat řešení, 

zobecňovat, 

• dovednost aplikovat poznatky na obdobné případy, uplatnit teoretické znalosti v praxi, 

• efektivní práce s učebními materiály a pomůckami – učebnicemi, tabulkami, přehledy, 

slovníky, encyklopediemi, atlasy, počítači... 

• komunikační schopnosti – srozumitelnost, přesnost, uspořádanost, vhodnost projevu, 

v písemném projevu také přehlednost, čitelnost, správnost, 

• volba vhodných metod při samostatném studiu, 

• samostatnost, tvořivost, pohotovost, 

• schopnost pracovat v týmu – spolupráce, pomoc druhému, snášenlivost, zodpovědnost 

za sebe i celek, 
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• úroveň osobnostních vlastností žáka, snaha o jejich rozvoj – spolehlivost, aktivita, 

odpovědnost... 

• chápání a přijímání mravních hodnot i pravidel občanského života, ochota projevit 

vlastní názor vhodným způsobem, vztah ke kulturním hodnotám, k přírodě, ke zdraví, 

kritický vztah k negativním jevům ve společnosti, 

• schopnost sebekontroly, sebekritiky, práce s vlastní chybou. 
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Autoevaluace školy 

Pokud má ve škole dojít k zefektivnění procesu vzdělávání, pak vedení školy musí věnovat 
velkou pozornost procesu autoevaluace vzdělávacího procesu jako celku. Bude prováděna 
pracovníky školy. Nutností je vymezení oblastí, cílů, kritérií, nástrojů a časového rozvržení 
evaluačních činností. Hlavním cílem autoevaluace je zhodnocení stavu – tj. informace o tom, 
jak funguje školní vzdělávací program, jaké je prostředí školy, v němž se realizuje výuka. 
Tyto informace slouží jako zpětná vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí 
k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění školního vzdělávacího programu. Pokud je 
výsledek hodnocení pozitivní, získává škola určitý kredit v očích žáků, jejich rodičů  
i celé veřejnosti. Některé aspekty školy budou vyhodnocovány na základě posouzení 
pracovníky školy, například při pravidelně řízených rozhovorech pracovníků s vedením školy, 
skupinových diskusích resp. pracovních dílnách pedagogických pracovníků. Jiné oblasti 
hodnocení školy budou sledovány na základě analýzy žákovských prací, dotazníků 
zadávaných žákům, rodičům, ale i pedagogickým pracovníkům. Aby byla naše hodnocení 
objektivnější, budeme promyšleně propojovat interní evaluaci s externí. 

Jednou z nejvýznamnějších činností školy, která se zároveň obtížně hodnotí, je výuka. Je 
vhodné, aby její součástí byla autoevaluace učitelů, v níž hodnotí učitel svou práci a její 
výsledky a vychází přitom např. také z žákovských a svých vlastních portfolií, která obsahují 
práce žáků, výstupy z realizovaných projektů, hodnocení žáků v soutěžích, záznamy z jednání 
s rodiči, záznamy ze vzájemných hospitací, z jednání pedagogů ročníku a pedagogických rad 
atd. Hodnocení práce učitelů se nesmí opírat pouze o ojedinělé hospitace, ale i o informace, 
jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vyhodnocují jejich naplnění a jak 
vedou žáky v procesu vzdělávání.  

V měsíci květnu bude každoročně zpracována shrnující evaluační zpráva, která vyhodnotí 
celý proces realizace školního vzdělávacího procesu a povede k úpravám tohoto programu. 
Na tvorbě a formulování závěrů se budou podílet týmy vybraných pracovníků školy. Bude 
přílohou výroční zprávy školy.  

Škola bude využívat ve svém procesu autoevaluace standardizovaných testů. Plán evaluačních 
činností se stanovením kritérií, nástrojů včetně časového rozvržení zpracuje vedení školy. 
Budeme využívat především nástroje, jako jsou dotazník, rozhovor (cílovou skupinou mohou 
být žáci, zaměstnanci, rodiče), hospitační činnost vedení školy, vzájemná hospitace učitelů, 
analýza základních dokumentů školy, analýza žákovských prací (slohové, čtvrtletní páce aj.), 
diskuse, brainstorming… 
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Zaměření evaluace Nástroje Harmonogram 
I. Koncepce školy 

Stanovení strategie, koncepce rozvoje školy 
 
Školní řád, interní směrnice 
Pedagogické rady 
Sledování práce učitelů 
Výběr, přijímání a odměňování pracovníků 
Rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání) 
Administrativa a povinná dokumentace školy 
Řízení financí a hospodářské procesy 

Prezentace na veřejnosti, přehled zařazených a realizovaných 
projektů 
Diskuse nad řády (učitelé x ředitel) 
Zprávy jednotlivých vyučujících (autoevaluace), zápisy z jednání  
Kontrola práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 
Kontrola povinné dokumentace 
Plán DVPP 
Školní matrika 
Kontrola vnitřních předpisů 

Průběžně 
 
4x ročně 
4x ročně 
Průběžně 
1x ročně 
2x ročně 
2x ročně 
1x ročně 

II. Podmínky vzdělávání 
Klima školy a spokojenost pedagogů 
Spolupráce s rodiči a ostatními organizacemi 
Personální podmínky 
Finanční zdroje 
Materiální a prostorové vybavení školy 
Bezpečnost a hygienické podmínky 

Dotazníkové šetření, schránka důvěry 
Třídní schůzky, SRPDŠ 
Hodnocení zřizovatelem 
Výroční zpráva o hospodaření 
SWOT analýza 
Kniha úrazů, pozorování, rozhovory 

1x za dva roky, průběžně 
4x ročně 
dle potřeby zřizovatele 
průběžně 
1x za dva roky 
1x ročně 

III. Průběh vzdělávání 
Cíle ŠVP 
Plnění klíčových kompetencí ŠVP 
Plnění průřezových témat ŠVP 
Realizace ŠVP 
Využití pomůcek, učebnic a didaktické techniky 
Učební plán ŠVP 
Individuální vzdělávací plány 
 
Formy a metody ve vyučování 

Testy (Scio, vlastní testy, Cermat…) 
Zprávy vyučujících k ped. poradě 
Zprávy vyučujících k ped. poradě 
Hospitace 
Žákovské portfolio, hospitace, plán využívání učeben 
ŠVP, třídní knihy, tematické plány 
Individuální plány pro žáky s SVP s přiznanými podpůrnými 
opatřeními a pro žáky nadané 
Vzájemné hospitace, projekty 

1x ročně 
1x ročně 
1x ročně 
průběžně 
1x ročně 
2x ročně 
1x ročně 
 
průběžně 

IV. Výsledky vzdělávání 
Úroveň vědomostí, dovedností a výstupů 
Úspěšnost absolventů 

Testy, hospitace 
Výsledky soutěží, úspěšnost přijetí na školy, žákovské portfolio 

1x ročně 
průběžně 
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Výsledky výchovné stránky žáků Hospitace, třídnické hodiny průběžně 
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VYSVĚTLIVKY 

Asertivní – prosazující názor vhodným a ohleduplným způsobem 
Autoevaluace – sebehodnocení, na jehož základě se stanovují další kroky vedoucí k nápravě chyb 
Environmentální – týkající se životního prostředí 
Integrovaný – spojený  
Očekávané výstupy – znalosti, dovednosti, které si má žák osvojit, a postoje, které si má vytvořit v daném předmětu a časovém období 
(stanovené v RVP) 
Školní výstupy – vycházejí z očekávaných výstupu, jsou upraveny podle podmínek a zaměření školy 
Klíčová kompetence – souhrn důležitých znalostí, dovedností, názorů a postojů, které si v určité oblasti výchovy a vzdělání mají žáci osvojit 
(jde o kompetence k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, o kompetenci v osobnostní a sociální oblasti, o kompetence občanské a pracovní) 
– jednotlivé kompetence jsou navzájem propojeny, nelze je vnímat izolovaně. V tabulkách osnov jsou užity pouze zkrácené názvy kompetencí, 
jejich plné znění je uvedeno v charakteristice ŠVP i v charakteristikách jednotlivých vyučovacích předmětů. 
Průřezové téma – aktuální, důležité téma současného života, které může být zařazeno do výchovy a vzdělání žáků podle uvážení školy – 
do některých tradičních vyučovacích předmětů, do speciálního předmětu zaměřeného na dané téma, nebo jako projekt, na kterém žáci pracují 
delší dobu 
Témata jsou tato:   

• Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
• Výchova demokratického občana (DEM) 
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (GLOB) 
• Multikulturní výchova (MULT) 
• Environmentální výchova (o životním prostředí) (ENV) 
• Mediální výchova (MED) 

Vysvětlení čísel za lomítkem - OSV/1, MULT/2 atd. – číslo označuje tematický okruh daného průřezového tématu – o který okruh přesně jde, 
zachycuje tabulka Začlenění průřezových témat (str. 215 ) – např. OSV/1 = Osobnostní a sociální výchova/ okruh Rozvoj schopností poznávání 
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Reedukace – pedagogické metody vedoucí k nápravě obtíží 
RVP = Rámcový vzdělávací program – závazný dokument vytvořený ministerstvem školství (podklad pro vytvoření školního vzdělávacího 
programu jednotlivých škol) 
Výchovné a vzdělávací strategie – promyšleně volené a řazené postupy, kterými chce škola dosáhnout splnění cílů 
Xenofobní – projevující odpor a nepřátelství, strach a nedůvěru ke všemu cizímu 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Klasifikační řád 
Příloha č. 2: Dodatky k ŠVP (průběžné aktualizace) 
 
Přílohy jsou zařazeny samostatně. 
 
 
 
	


