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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Veselá škola  

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace

ADRESA ŠKOLY:   Halenkovice 550, 76363

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  PaedDr. Marie Kašíková

KONTAKT:   e-mail: zshal@centrum.cz, web: www.zshalenkovice.cz

IČ:  75021331

RED-IZO:  600114180   

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Obec Halenkovice

ADRESA ZŘIZOVATELE:   76363, Halenkovice 76

KONTAKTY:   

tel./fax. 577 945 736 

IČO: 283932 

1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD:  1. 9. 2019

VERZE SVP:  4

ČÍSLO JEDNACÍ:  596/2019

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  20. 6. 2019

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  17. 6. 2019
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            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      PaedDr. Marie Kašíková  
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2 Charakteristika školy 
2.1 Úplnost a velikost školy 

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace je škola plně 

organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi 

středně velké školy.  

2.2 Umístění školy 

Škola je umístěna v širším centru obce, v klidové zóně. 

2.3 Charakteristika žáků 

Žáci obvykle docházejí z blízkého okolí (spádové oblasti). Pro přepravu do školy nejčastěji cestují 

automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích 

státních příslušníků.  

2.4 Podmínky školy 

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český.

Počet školních budov je 2 neprovázané, ve venkovním areálu se nachází pěstitelský pozemek, 

pracoviště pro odborné vzdělávání, sportovní hřiště, nové sportoviště, zahrada/park. Bezbarierový 

přístup je zajištěn částečně, jen v některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici 

zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, knihovna. Žákům jsou k dispozici šatny.

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, fyzika, chemie, ICT, praktické 

vyučování, tělocvična, výtvarná výchova. Dále škola poskytuje žákům možnost pro připojení k 

internetu využít 15 pracovních stanic, specializované učebny, pracovní stanice ve společných 

prostorách školy, bezdrátové připojení v celé škole.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, chemie, praktické vyučování, 

tělesná výchova, výtvarná výchova.

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty.

literatura a umění: besedy v knihovně

profesní specialisté: besedy s policií ČR, dětská policie

zdravověda: školení 
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2.5 Vlastní hodnocení školy 
2.5.1 Oblasti autoevaluace 

Podmínky ke vzdělávání   

Průběh vzdělávání 

Spolupráce s rodiči, podpora žákům 

Výsledky vzdělávání žáků 

Řízení školy 

Výsledky práce školy 

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - realizace výuky (interakce učitele a žáků/dětí, strategie učení cizímu 

jazyku, rozvoj kompetencí k učení),

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,

podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - úspěšnost absolventů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  
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2.5.3 Nástroje autoevaluace 

analýza školní dokumentace, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, 

zástupce předmětové komise apod.), zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, 

zpětná vazba absolventů   

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 2 roky.   

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 

Škola spolupracuje s institucemi:

místní a regionální instituce

obec/město

sdružení rodičů a přátel školy

střední školy

školská rada

školské poradenské zařízení  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: akademie, konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, 

mimoškolní akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, projektové dny, třídní schůzky, vánoční 

slavnost.

Pravidelné školní akce: akademie, den otevřených dveří, divadlo, ples, sezónní besídky.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 

Na škole působí okolo 18 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Jsou v něm jak mladí učitelé, tak zkušení 

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je přibližně 15,8.  

2.9 Dlouhodobé projekty 

Operační program - Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Škola je zapojena do celostátních dlouhodobých projektů zaměřených na zdravý životní styl, 

dopravní výchovu, výchovu ke zdraví:

Školní mléko

Ovoce do škol

Zdravé zuby 

Dětská policie 

Školní akademie se slavnostním rozloučením se žáky 9. ročníku 

Školní divadlo 

Sběr druhotných surovin (sběr papíru, hliníku) 

Slavnostní předávání slabikářů 

Vánoční besídka 

Jazykový pobyt v Anglii ( jednou za 2 roky)  

Lyžařský výcvik 

Florbalové turnaje 

Projekty, které naše škola realizuje, jsou uskutečněny vždy během jednoho roku, delší projekty 

neprobíhají.

Žáci často vyjíždějí za poznáním – divadelní a filmová představení, exkurze, školy v přírodě, 

přednášky, návštěva místní knihovny. 

Škola se účastní projektů v rámci ORP Otrokovice. 

2.10 Mezinárodní spolupráce 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 3. Škola na mezinárodní úrovni spolupracuje: 

jazykový pobyt: poznávací a studijní pobyt v Anglii pro žáky 8. a 9. ročníku

vlastní: Osvětim - pro žáky 9. ročníku Vídeň - pro žáky 8. a 9. ročníku 
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Zaměření školy 

Zaměření školy:

všeobecné  

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a 

motivovat je pro celoživotní učení.  * klademe 
důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, 
vyhledávání informací a jejich následné použití v 
procesu učení, v praxi, v životě
 * vedeme žáky k propojování poznatků z různých 
oborů a snažíme se o vytvoření uceleného pohledu
 * umožňujeme realizaci vlastních nápadů žáků, 
podporujeme jejich tvořivost
 * bereme ohled na věk a schopnosti žáka

Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 
uvažování a k řešení problémů.  * výuka je vedena 
tak, aby žáci rozpoznali a pochopili problém, hledali 
jeho různá řešení, zhodnotili výsledky a svá řešení si 
dokázali obhájit
 * používáme netradiční úlohy (Klokan, Scio) 
 * učíme žáky k zdokonalenému vyhledávání a 
zpracování informací ze všech dostupných zdrojů 
(ústních, tištěných, mediálních, počítačových), žáci 
jsou vedeni k používání internetu
 * v projektových dnech používáme k logickému 
řešení problémů miniprojekty
 * vedeme žáky k aktivnímu zapojování do práce 
školního parlamentu, žáci si sami vytváří plán aktivit 
na daný školní rok
 * pomáháme žákům k aktivnímu zapojení do 
soutěží a do problémů školního života podle jejich 
schopností

Kompetence komunikativní Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. * 
během výuky klademe důraz na verbální i 
neverbální komunikaci
 * vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, 
s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni
 * učíme žáky vhodnou formou argumentovat a 
obhajovat svůj názor písemně i ústně
 * motivujeme žáky ke vzájemnému naslouchání, 
spolupráci a zapojení do diskuse, k využití 
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Výchovné a vzdělávací strategie
komunikativních dovedností při vytváření vztahů
 * učíme žáky zásadám slušného chování a 
pravidlům při vzájemné komunikaci

Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a 
respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. * 
vedeme žáky ke skupinové práci, ke schopnosti 
střídání rolí ve skupině a ke vzájemné pomoci při 
učení
 * učíme žáky vytvářet pravidla chování a vedeme je 
k jejich respektování
 * podněcujeme žáky k upevňování dobrých 
mezilidských vztahů a k odmítavému postoji ke 
všemu, co tyto vztahy narušuje 
 * umožňujeme žákům pochopit základy týmové 
práce 

Kompetence občanské Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 
svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující a 
plnící své povinnosti. * vedeme žáky k respektování 
druhých, k respektování kulturních, náboženských i 
individuálních rozdílů
 * učíme žáky respektovat práva a dodržovat 
povinnosti vyplývající ze školního řádu, ale nejen z 
něho
 * pomáháme žákům pochopit princip zákonů a 
společenských norem
 * učíme žáky uznávat autority a využívat v životě 
dobrého příkladu

Kompetence pracovní Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti 
i reálné možnosti a uplatňovat. * vedeme žáky k 
dobré pracovní morálce a k odpovědnosti za 
výsledky své práce
 * motivujeme žáky k aktivnímu zapojení do oblasti 
Svět práce
 * učíme žáky sebehodnocení a objektivnímu 
posouzení svých reálných možností při profesní 
orientaci
 * doplňujeme výuku o tematické exkurze
 * pracujeme s žáky podle plánu k volbě povolání
 * podporujeme žáky k zapojování se do různých 
zájmových aktivit

   

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 
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Zavedením podpůrných vyrovnávacích opatření  1.  stupně může škola nastavit i bez spolupráce 

školského poradenského zařízení  (ŠPZ) na základě pedagogické diagnostiky učitele. 

PLPP sestavuje u žáků, u kterých se projevují některé symptomy SPU na základě vyšetření a 

doporučení, třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného 

poradce. PLPP má písemnou podobu. 

S vypracovaným PLPP seznámí škola zákonné zástupce a všechny vyučující žáka. Účinnost opatření 

bude škola průběžně vyhodnocovat a nejpozději po třech měsících rozhodne, zda tato forma 

podpory vede k naplnění stanovených cílů. Pokud ne, škola doporučí vyšetření žáka ve školském 

poradenském zařízení (ŠPZ).  Podpůrná opatření  2. – 5. stupně se budou realizovat na základě 

doporučení ŠPZ. Ředitel školy určí pracovníka a jeho zástupce, který bude odpovídat za spolupráci 

se ŠPZ. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Konkrétní obsah podpůrných opatření, úprava očekávaných výstupů obsahu učiva, organizace 

výuky a metod, zařazení předmětu speciálně pedagogické péče budou podrobně zpracovány 

v individuálním vzdělávacím plánu (IVP) každého žáka. 

Na vypracování IVP se budou podílet školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, žák, 

třídní učitel a vyučující učitelé problémových předmětů žáka. IVP může být doplňován a 

upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Výchovný poradce zajistí písemný 

informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 

V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od 

třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy 

očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV. 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole 

využívány převážně tyto metody výuky: 

• respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

• metody a formy práce, která umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

• důraz na provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

•  žáci s vadami výslovnosti mají školní program rozšířen o logopedickou péči 

IVP jako podpůrné opatření zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného 

zástupce. Má písemnou podobu. Práce na sestavování IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení 

doporučení ŠPZ. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení  ŠPZ, 

žádosti zákonného zástupce a získání jeho písemného informovaného souhlasu.  Obsahuje 

informace o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření, úpravách obsahu vzdělávání, časovém 
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a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách forem a metod výuky a hodnocení, případné úpravě 

výstupů ve vzdělávání.  IVP může být průběžně doplňován a měněn.  2x ročně se se vyhodnotí 

účelnost a efektivita jeho plnění. Je součástí dokumentace. Výchovný poradce po podpisu IVP 

zákonným zástupcem žáka (ZZ) a získáním informovaného souhlasu ZZ žáka předá informace o 

zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP správci matriky, který je zaznamená do 

školní matriky.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů: 

OSPOD - pravidelné setkávání, návštěvy pracovníků OSPODU  

PPP a SPC - návrhy na vyšetření, konzultace k tvorbě IVP a jeho hodnocení

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Třídní učitel, výchovný poradce.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami

v oblasti organizace výuky: 

- střídání činností a forem při výuce - využívání skupinové výuky - dle potřeb žáka a na základě 

doporučení může být vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

v oblasti metod výuky:  

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy práce, které umožní 

častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou provázanost a 

smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a poskytování 

dostatečného času k zvládnutí úkolů 

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:  

v oblasti hodnocení:   

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory: 
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PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci se všemi učiteli konkrétních vyučovacích předmětů za 

pomoci výchovného poradce, případně dalších pracovníků školního poradenského zařízení. PLPP 

má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s 

cílem stanovení vhodných úprav v metodách práce s žákem, způsobech kontroly osvojení znalostí 

a dovedností, způsobu hodnocení apod. 

Výchovný poradce plní koordinační a kontrolní funkci a odpovídá za konečnou podobu PLPP. 

Výchovný poradce dále stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Konečné schválení PLPP je plně v kompetenci 

ředitele školy. 

Třídní učitel odpovídá za seznámení zákonných zástupců žáka s konečnou podobou PLPP. 

Vyhodnocení naplnění cílů PLPP proběhne v pololetí na společné schůzce třídního učitele, všech 

učitelů příslušných předmětů a výchovného poradce (případně dalších pracovníků školního 

poradenského zařízení). Konečné rozhodnutí o dalším postupu je v kompetenci výchovného 

poradce. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu: 

Vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků bude realizováno v souladu s vyhláškou § 28 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. Na základě doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém 

žák dosahuje mimořádné úrovně, budeme se souhlasem zákonného zástupce  žáky posílat do ŠPZ 

kvůli identifikaci a následných doporučeních o péči daného mimořádně nadaného žáka. 

Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého 

nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání 

písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele školy. 

Na zpracování IVP budou spolupracovat školské poradenské zařízení, zákonný zástupce žáka, 

třídní učitel, vyučující učitelé jednotlivých předmětů, výchovný poradce a ředitel školy. IVP může 

být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

IVP žáka, který bude obsahovat: 

• závěry a doporučení z nutného vyšetření z ŠPZ 

• konkrétní organizace vzdělávání žáka 

• pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat 

• podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci
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Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Při vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, bude naše škola využívat podle potřeby 

zájmové organizace a vzdělávací instituce, popř. sponzory apod.

Zodpovědné osoby a jejich role:  

Ředitel, třídní učitel, výchovný poradce, který je pověřen spoluprací se školským poradenským 

zařízením. 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:  

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: na základě doporučení PPP, vyjádření dětského 

pediatra.

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v 

jiné škole

obohacování vzdělávacího obsahu

zadávání specifických úkolů, projektů

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit  

3.5 Začlenění průřezových témat 

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností 
poznávání

Pr , Čj , 
MA 

HV , Pč , 
TV , MA 

TV , Vl , 
Aj 

Fy , HV , 
OV , VV 

, Ze 

HV , Ze 
, Aj 

HV , OV 
, MA , 

Aj 

HV , OV 
, MA 

Sebepoznání a 
sebepojetí

Pr Pr   Sp , VV Sp , NJ 

Seberegulace a 
sebeorganizace

Pr , TV  Pč TV VZ MA MA Ch , MA 

Psychohygiena Pr , TV , 
Čj , MA 

TV MA MA  OV Př , VV 

Kreativita Čj , MA HV , Pč , 
VV 

Pč , VV Inf , Pč , 
VV , Čj 

HV , Pč HV , Pč , 
VV 

HV , Sp HV , Sp 
, VV 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

Poznávání lidí TV  VV  

Mezilidské vztahy Pr , MA TV Pr , MA 
, Aj 

MA Čj , Aj Pč , VV De , Pč , 
VZ 

De , Ch 
, Př , Sp 

, NJ 

De , Sp 

Komunikace Pr , Čj TV , Čj HV , Pr , 
VV , Čj , 

Aj 

Vl , Čj , 
Aj 

Inf , Čj , 
MA , Aj 

HV , Čj , 
MA , Aj 

HV , Př , 
Čj , MA 

HV , Sp 
, Čj , 
MA 

HV , Sp 
, Čj , 

MA , NJ 
Kooperace a 
kompetice

TV TV TV Pč , VV , 
MA , Aj 

Fy , Pč Pč , VV Sp Sp , VV , 
Aj 

Řešení problémů a 
rozhodovací 
dovednosti

MA MA MA MA MA MA Fy , MA Fy , Ch , 
Př , MA 

Fy , Ch , 
MA 

Hodnoty, postoje, 
praktická etika

TV TV Pč Vl TV , Čj De , TV 
, Čj 

De , Ch 
, TV , Čj 

De , Ch 
, TV , Čj 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost 
a škola

HV , Pč , 
Pr , TV , 

VV 

HV , Pč , 
TV , VV 

, MA 

Pč , TV , 
MA 

Pč , TV Čj Aj Aj Př , Sp , 
Aj 

Sp 

Občan, občanská 
společnost a stát

  Vl OV , Ze Sp , Ze Ch , Sp , 
Ze 

Formy participace 
občanů v politickém 
životě

 Vl   OV 

Principy demokracie 
jako formy vlády a 
způsobu rozhodování

 Vl De De , OV De , Aj 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás 
zajímá

VV VV , Čj HV , Čj , 
Aj 

TV HV , Aj HV , Př , 
VV , Čj , 

Aj 

De , HV 
, Ch , Př 
, Čj , Aj 

HV , Ch 
, OV , Př 

, Čj 
Objevujeme Evropu a 
svět

 Pr , Aj Aj Aj OV , Př OV , VZ NJ Fy 

Jsme Evropané  Vl VZ , VV Ze Aj , NJ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference Pr HV HV , VV 

, Čj , Aj 
HV , Vl , 
Čj , Aj 

HV , VV De , HV 
, Ze , Čj 

, Aj 

De , HV 
, VV , Aj 

De , HV De , HV 
, OV , 

NJ 
Lidské vztahy Pr , TV Pr , TV , 

Čj 
Pr , TV HV , TV 

, Vl , Aj 
HV VZ VZ Př , Sp , 

Aj , NJ 
Ch , Sp , 

VV 
Etnický původ TV HV HV HV De De Př VV , Čj 

Multikulturalita Pr  Aj OV OV , Ze Sp Sp , VV , 
Ze 

Princip sociálního 
smíru a solidarity

 Vl Vl  OV De , Aj 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

5. 
ročník

6. 
ročník

7. 
ročník

8. 
ročník

9. 
ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekosystémy Pr , VV Pr , VV Pr VV Př Př , VV , 

Aj 
Aj 

Základní podmínky 
života

Pr TV Pr Pč , TV Př , VZ Ch 

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

Pč Pč Pč Vl TV , Ze TV Fy , Ch , 
Př , TV 

Fy , Ch , 
OV , Př , 
TV , Ze 

Vztah člověka k 
prostředí

Pr , TV Pr , VV Pč Pč , Přír De , Pč , 
VV 

Fy , Pč , 
VZ 

De , Ch 
, NJ 

Ch , Př , 
VV , Ze , 
Aj , NJ 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické čtení a 
vnímání mediálních 
sdělení

Pr , TV , 
VV , Čj 

Pr , VV VV HV , TV 
, VV , Čj 

Inf Aj Ze , Čj , 
Aj , NJ 

Čj 

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality

 Čj Inf Fy  Ch , Inf 

Stavba mediálních 
sdělení

 Čj Čj  Sp Inf , Sp 

Vnímání autora 
mediálních sdělení

Pr  HV , Čj  Čj 

Fungování a vliv 
médií ve společnosti

Pr    Př , Sp , 
NJ 

Př , Sp , 
VV 

Tvorba mediálního 
sdělení

 Aj Aj Aj Aj Ch , OV 
, MA 

OV , VV 
, MA , 

NJ 
Práce v realizačním 
týmu

TV   TV Fy , OV , 
TV 

Fy , TV Fy , TV , 
VV , Ze , 

Aj 
    

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat: 

Zkratka Název předmětu
Aj Anglický jazyk
Ch Chemie
Čj Český jazyk
De Dějepis
Fy Fyzika
HV Hudební výchova
Inf Informatika
MA Matematika
NJ Německý jazyk
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Zkratka Název předmětu
OV Občanská výchova
Pč Pracovní činnosti
Pr Prvouka
Př Přírodopis

Přír Přírodověda
Sp Svět práce
TV Tělesná výchova
Vl Vlastivěda
VV Výtvarná výchova
VZ Výchova ke zdraví
Ze Zeměpis
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4 Učební plán 
4.1 Celkové dotace - přehled 

1. stupeň 2. stupeňVzdělávací oblast Předmět
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník

Dotace 
1. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Dotace 
2. stupeň

Český jazyk 8+1 7+1 8+1 5+3 5+3 33+9 4+1 4+1 3+2 4+1 15+5
Anglický jazyk  3 3 3 9 3 3 3 3 12

Jazyk a jazyková 
komunikace

Další cizí jazyk 
• Německý 

jazyk

    3 3 6

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 3+2 4+1 4+1 4+1 15+5

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika   1 1 1  0+1 1+1

Prvouka 2 2 2+1  6+1   

Přírodověda  2 1 3   

Člověk a jeho svět

Vlastivěda  1 2 3   

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

Fyzika    1 2 2 2 7

Chemie     2 2 4

Přírodopis    1+1 1+1 2 1 5+2

Člověk a příroda

Zeměpis    1+1 1+1 1 2 5+2
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 
1. stupeň

2. stupeň Dotace 
2. stupeň1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4Umění a kultura
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví    1 1  2

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 1 1  2Člověk a svět práce

Svět práce     0+1 1 1+1

Nepovinné 
předměty

Náboženství 1   1   

Volitelné předměty
• Anglický jazyk-volitelný
• Dramatická výchova
• Konverzace anglického jazyka
• Vedení domácnosti

0+1 0+1  0+2 0+1  0+1

Celkem hodin 21 21 25 25 26 102+16 29 30 31 32 104+18
   

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu 

Anglický jazyk 
Od 1. 9. 2019 se v rámci projektu na výuce podílí rodilý mluvčí - 1 hodinu týdně v 5. - 9. ročníku. 
   

Poznámky k učebnímu plánu na I. stupni   

Jazyk a jazyková komunikace   
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Výuka předmětu Český jazyk a literatura je posílena celkem o 9 disponibilních hodin, v 1. až 3. ročníku po jedné hodině, ve 4. a 5. ročníku po třech 

hodinách. 

Dvě disponibilní hodiny jsou od školního roku 2018 – 2019 využity v prvním a druhém ročníku k výuce jedné hodiny Anglického jazyka jako volitelného 

předmětu. Druhým volitelným předmětem je Dramatická výchova.   

Matematika a její aplikace 

Předmět Matematika je posílen  o 4 disponibilní hodiny, ve 2. až 5. ročníku jedna hodina. 

Člověk a jeho svět    

Předmět Prvouka ve 3. ročníku je posílen o 1 disponibilní hodinu.  

Předměty Vlastivěda a Přírodověda ve 4. a 5. ročníku jsou od školního roku 2018 - 2019 v rozvrhu nahrazeny jedním předmětem Člověk a jeho svět s 

časovou dotací 3 hodiny v každém ročníku. V přehledu učebního plánu jsou ponechány názvy Vlastivěda a Přírodověda pro lepší přehlednost výstupů a 

obsahu učiva. 

Realizace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole realizována podle doporučení školského poradenského zařízení a 

přiznaného stupně podpory předměty speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a 

předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP dle vyhlášky č. 27/ 2016 Sb.  

Poznámky k učebnímu plánu na II. stupni   

Jazyk a jazyková komunikace   
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Vzhledem k potřebě dobrých jazykových znalostí, které jsou podmínkou pro vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech, je výuka předmětu Český jazyk a 

literatura posílena o 5 hodiny týdně z disponibilní časové dotace, v 6., 7., 9. ročníku jedna hodina, v 8. ročníku 2 hodiny.  

Další cizí jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 3 hodiny týdně.  

Jedna disponibilní hodina je od školního roku 2019 – 2020 využita v sedmém ročníku k výuce jedné hodiny Konverzace anglického jazyka jako volitelného 

předmětu. Druhým volitelným předmětem je Vedení domácnosti. 

Matematika a její aplikace  

Časová dotace v této oblasti byla z důvodu získání kvalitní matematické gramotnosti posílena o 5 hodin  týdně  z disponibilní časové dotace, 2 hodiny v 

6. ročníku, 1 hodina v 7. až 9. ročníku.     

Informatika a komunikační technologie 

Informatika v 9.ročníku je dotována 1 disponibilní hodinou v ročníku. 

Člověk a společnost    

Výuka v předmětu Dějepis je posílena o 1 disponibilní hodinu v 9. ročníku.   

Člověk a příroda    

Časová dotace 21 hodin pro II. stupeň byla z důvodu velkého objemu učiva posílena o 4 disponibilní hodiny týdně a to 1 hodina v přírodopise v 6. a 7. 

ročníku a jedna hodina zeměpisu v 6., 7. ročníku.  

Člověk a zdraví 
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Předmět Výchova ke zdraví se  v osmém a  devátém ročníku jako samostatný předmět nevyučuje. Učivo bylo začleněno do předmětů občanské výchovy, 

přírodopisu, chemie, dějepisu, do předmětu člověk a svět práce. 

Člověk a svět práce 

Výuka v této oblasti je zařazena do 6., 7., 8. ročníků s časovou dotací 1 hodina týdně, s přidáním 1 disponibilní hodiny v 9. ročníku.  

Realizace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole realizována podle doporučení školského poradenského zařízení a 

přiznaného stupně podpory, dále mohou být do výuky zařazeny předměty speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů bude 

přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP dle vyhlášky č. 27/ 2016 Sb.   

Rodilý mluvčí 

Od 1. 9. 2019 se v rámci projektu na výuce podílí rodilý mluvčí - 1 hodinu týdně v 5. - 9. ročníku. 
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5 Učební osnovy 
5.1 Český jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

9 8 9 8 8 5 5 5 5 62
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Český jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního 

vzdělávání. 
Jazykové vyučování vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá 
jazyková sdělení a rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 
uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznání. 
Vzdělávací obor Český jazyk a literatura má komplexní charakter. V jazykové výchově si žáci získávají 
vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka, učí se také poznávat a 
rozlišovat jeho další formy. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich 
obecné intelektuální dovednosti (např. porovnávat jevy, třídit je a dospívat k zobecnění.
V literární výchově žáci získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky a schopnosti vnímat, interpretovat i 
produkovat literární text. Žáci zde poznávají základní literární druhy, jejich specifické znaky, záměry autora, 
formulují vlastní názory o přečteném díle. Dosažené poznatky a prožitky by pak měly ovlivnit postoje, 
životní hodnoty žáků a obohatit jejich duchovní život.
Cílem Komunikační slohové výchovy pak je vnímání a chápání různých jazykových sdělení, čtení s 
porozuměním, kultivace písemného projevu žáků, kultivace jejich ústního verbálního projevu. Žáci se zde 
učí analyzovat a kriticky pozorovat čtený nebo slyšený text, ve vyšších ročnících je pozornost soustředěna i 
na formální stránku textu a jeho výstavbu.

Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor, který je důležitý pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. 
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Název předmětu Český jazyk
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům 
poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. 
Je rozdělen do tří složek: 
1. Komunikační a slohová výchova 
2. Jazyková výchova 
3. Literární výchova 
Cíle vzdělávací oblasti 
- chápání jazyka jako svébytného historického jevu 
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku 
- vnímání a postupné osvojování jako mnohotvárnému prostředku k získávání a předávání informací 
- zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace 
- samotnému získávání informací z různých zdrojů 
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 
- rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře, ke sdílení čtenářských zážitků
Organizace výuky 
V 1. a 3. ročníku 9 hodin týdně. 
Ve 2., 4. a 5. ročníku 8 hodin týdně.
Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací 
jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Tématicky je Český jazyk propojen s učivem dějepisu, výtvarné výchovy a výchovy ke zdraví. 
Vyučovací předmět Český jazyk je dotován v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně v 6. až 9. ročníku 2. stupně 
základní školy.

Část jazyková výchova bude vyučována v úzkém vztahu k vzdělávacímu oboru anglický jazyk, zejména v 
oblasti všeobecně používané jazykovědné a literární terminologie.
Část literární výchova bude vyučována v úzkém vztahu s obory vzdělávací oblasti člověk a společnost, 
zejména obory dějepis a občanská výchova, a vzdělávací oblasti člověk a kultura, zejména oborem výtvarná 
výchova. Probírané učivo bude doplňováno obrazovými materiály vizuálními a zvukovými záznamy.
Část komunikační a slohová výchova bude chápána jako zastřešující část celého vzdělávacího oboru český 
jazyk a literatura, v níž žák komplexně uplatní své znalosti, schopnosti a dovednosti z celého vzdělávacího 
oboru, přičemž cílem je vytváření souvislých, jazykově správných a přiměřených ústních i písemných 
jazykových projevů.
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Název předmětu Český jazyk
Integrace předmětů • Český jazyk a literatura

Kompetence k učení:
 * žák poznává smysl a cíl učení
 * čte přiměřené texty a rozumí přečtenému
 * ví, které informace jsou důležité, vybírá z textu hlavní myšlenky, slova, dělá si výpisky
 * pracuje se slovníky, pravidly, klíči
 * plánuje a organizuje vlastní učení
 * pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, populárně vědeckou literaturou, časopisy, denním tiskem, 
rozhlasem, televizí a internetem)
 * propojení poznatků z jednotlivých oblastí jazyka do širších celků 
 * prokazuje získané vědomosti při různých formách zjišťování úrovně znalostí a dovedností
 * zapojuje se aktivně do rozhovorů a diskuzí
Kompetence k řešení problémů:
 * vyhledává informace vhodné pro řešení problémů
 * samostatně řeší problémy
 * ověřuje prakticky správnost řešení problémů rozvíjení schopností k řešení problémů – paměť, úsudek, 
logická úvaha, tvořivé myšlení, žáky co nejvíce motivujeme problémovými úlohami z praktického života
 * praktické ověřování správnosti jednotlivých jazykových jevů (pravopisných, tvaroslovných a jiných)
Kompetence komunikativní:
 * zvládá běžná pravidla mezilidské komunikace, rozvíjí pozitivní vztah k jazyku
 * naslouchá druhým lidem, rozumí jim
 * dovede vyjádřit svůj názor
 * pracuje bezproblémově ve skupinách a používá správně odbornou terminologii
 * využívá získané dovednosti (zejména z oblasti tvarosloví, pravopisu, ale i z oblasti učiva o slovní zásobě) k 
vytváření vztahů, potřebných k plnohodnotnému soužití s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální:
 * účinně spolupracuje ve skupině
 * respektuje a uznává názory druhých

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

Kompetence občanské:
 * je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 * chrání zdraví své i ostatních spolužáků
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Název předmětu Český jazyk
 * je hrdý na svou zemi a národ
 * respektuje ochranu přírody a životního prostředí
 * připravuje se jako svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva, ale i plnící si své povinnosti
 * schopnost vcítit se do osobní situace zejména slabších spolužáků, dodržování společenských norem při 
školní práci v předmětu český jazyk
Kompetence pracovní:
 * zdokonaluje svou manuální zručnost
 * používá bezpečně a účinně materiály a vybavení
 * vyrábí pomůcky, plánky, modely
 * příprava jednoduchých pomůcek (kartiček, tabulek) k probíranému učivu
 * výchova k zodpovědnosti za splnění úkolů (forma, úroveň, termín, prezentace)
 * organizovat a využívat exkurze k poznání reality praktického života

   

Český jazyk 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník
• --> Výtvarná výchova - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zvuková stránka jazyka
- sluchové rozlišení hlásek
- výslovnost samohlásek a souhlásek a souhláskových skupin

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé 
a krátké samohlásky. 

Slovní zásoba, tvoření slov a vět. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary. 
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Český jazyk 1. ročník

Umí napsat správně větu. Pravopis věty.
Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. 

Komunikační a slohová výchova
Čtení:
- praktické čtení
- technika čtení
- věcné čtení
- čtení jako zdroj informací

Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. 

Mluvený projev: praktické naslouchání. Porozumí písemným nebo mluveným pokynům, respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru, pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. 

Vyjadřování závislé na komunikační situaci:
- pozdrav
- oslovení
- omluva
- prosba
- mimojazykové prostředky řeči - mimika, gesta

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům, respektuje základní komunikační 
pravidla rozhovoru, pečlivě vyslovuje, správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. 

Písemný projev:
- základní hygienické návyky - sezení, držení psacího náčiní
- technika psaní

Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním, píše správné tvary písmen a 
číslic, správně spojuje písmena, kontroluje vlastní písemný projev. 

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 
Rozlišuje pohádku od ostatního vyprávění. 

Poslech literárních textů.

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví
 podle nich jednoduchý příběh (pohádky). 

Zážitkové čtení a naslouchání. Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 
Přednes literárních textů a volná reprodukce, dramatizace textů. Čte a přednáší zpaměti texty přiměřené věku. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
 Dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace), hledání pomoci při potížích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těl, zvuků a slov.
Cvičení dialogu, monologu (informace, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, žádost a pod.).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
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Český jazyk 1. ročník

Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - originality, citlivosti. 
Tvořivost v mezilidských vztazích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Cvičení dovednosti zapamatování, řešení problému.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení na ukázkách uměleckého přednesu a dramatizace textů.

   

Český jazyk 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník
• --> Výtvarná výchova - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Zvuková stránka slova.
Sluchové rozlišení hlásek.
Výslovnost, modulace řeči.

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, čtení slova na hlásky, rozlišuje dlouhé 
a krátké samohlásky. 

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu. Slovní zásoba a tvoření slov.
Slova, pojmy, význam slov. Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary. 

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, příd. jm., 
sloves. 

Tvarosloví
- slovní druhy
- tvary slov Odůvodňuje a píše správně i, í a y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách. Velká 
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Český jazyk 2. ročník

písmena na začátku věty. U, ú, ů. Dě, tě, ně. 
Skladba
- věta jednoduchá
- souvětí

Spojuje věty do jednodušších souvětí. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Čtení
- praktické (technika, pozornost, plynulost)
- věcné (zdroj informací, klíčová slova)

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
 Čte pomalejším tempem.
 Rozumí mluveným nebo psaným pokynům. 

Naslouchání
- praktické (zdvořilé)
- věcné (pozorné, aktivní)

Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru. 

V krátkých mluvních projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči. 
Pečlivě vyslovuje. 

MLUVENÝ PROJEV
Základní techniky mluveného projevu
-dýchání
-tvoření hlasu
-výslovnost

Komunikační žánry:
- pozdrav
- oslovení
- omluva

Základní komunikační pravidla:
- oslovení
- střídání rolí
- zdvořilé vystupování

Mimojazykové prostředky řeči:
- mimika
- gesta

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev. 

PÍSEMNÝ PROJEV
Základní hygienické návyky:
- správné sezení
- držení pera

Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. 
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Český jazyk 2. ročník

Píše správné tvary písmen a číslic. Technika psaní (úhledný, čitelný, přehledný).
Správně spojuje písmena a slabiky.
 Kontroluje vlastní písemný projev. 
Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. Žánry písemného projevu:

- adresa
- blahopřání
- pozdrav z prázdnin
- popis

Seřadí informace podle dějové posloupnosti. 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Poslech literárních textů.
Zážitkové čtení a naslouchání.

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu texty přiměřené věku. 
Pracuje tvořivě s liter. texty podle pokynů učitele a podle svých schopností. 

Tvořivé činnosti s literárním textem.

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších. 
Základní literární pojmy. Odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Život dětí v jiných zemích, lidová slovesnost, zvyky a tradice.
Evropa.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vztahy mezi kulturami. Rozvíjení spolupráce mezi lidmi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj - komunikace. Řeč těla, zvuků a slov. Empatické, aktivní naslouchání. Sdělování verbální a neverbální.

   

Český jazyk 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník
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Český jazyk 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čte plynule s porozuměním. 
Rozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Čtení a naslouchání - praktické i věcné.

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním i čtením. Zvládá techniku 
psaní i čtení. 
Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Mluvený projev:

- technika
- vyjadřování
- základní komunikační pravidla

Volí vhodné verbální i neverbální prostředky v řeči.
 Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků.
 Podle dějové posloupnosti seřadí ilustrace a vypráví podle nich jednoduchý 
příběh. 

Písemný projev:
- technika psaní
- žánry písemného projevu

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním i čtením. Zvládá techniku 
psaní i čtení. 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Sluchové rozlišení hlásek.
Modulace souvislé řeči.

Rozliší zvukovou a grafickou podobu slova. 

Význam slov.
Stavba slova.
Slovní druhy.
Tvary slov.

Porovnává významy slov.
 Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojovacími výrazy. Věta jednoduchá.
Souvětí. Rozlišuje v textu druhy vět. 

Užívá správné gramatické tvary podst. jmen, přídavných jmen a sloves. Pravopis lexikální.
Odůvodňuje a správně píše i-y po tvrdých, měkkých souhláskách a ve 
vyjmenovaných slovech, velká písmena u vlastních jmen a na začátku věty. 
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Český jazyk 3. ročník

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Poslech literárních textů.

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu, správně frázuje, vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Zážitkové čtení a naslouchání. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu, správně frázuje, vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Tvořivé činnosti s literárním textem. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu, správně frázuje, vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Přednes literárních textů. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu, správně frázuje, vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Volná reprodukce přečteného (slyšeného) textu, dramatizace. Čte a přednáší zpaměti ve vhodném tempu, správně frázuje, vyjadřuje své pocity z 
přečteného textu. 

Základní literární pojmy:
- báseň
- pohádka
- bajka
- povídka
- spisovatel
- básník
- divadelní představení
- herec
- verš
- rým
- přirovnání

Pozná prózu od ostatních vyprávění, podle svých schopností tvořivě pracuje s 
literárním textem. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Rodinné příběhy a zážitky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj: komunikace - řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
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Český jazyk 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Stavba slova.

Rozlišuje předpony a předložky a správně je píše.
 Určí slovní základ (předpona, kořen, přípona). 
Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 
Určí základní skladebné dvojice ve větě jednoduché. 
Seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem. 

Věta.
Souvětí.

Z vět jednoduchých vytvoří souvětí. 
Vyjmenovaná slova. Píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách. 
Slovesa.
Neurčitek.
Slovesa zvratná.
Jednoduché a složené tvary sloves.
Časování sloves.

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 

Podstatná jména.
Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského.

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 
Rozliší větu jednoduchou a souvětí. 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. 
Vede správně dialog, telefonický rozhovor. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Vyprávění.
Členění textu.
Adresa.
Popis osoby, věci, děje, činnosti.
Oznámení.
Telefonování.

Reprodukuje obsah sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta. 
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Český jazyk 4. ročník

Sestavení osnovy.
Slohová pravidla.

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Poezie.
Próza.
Pohádka.
Bajka.
Povídka.

Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj: komunikace - řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Mediální sdělení - význam, užitečnost. 
Uspořádání zpráv, srovnávání titulních stran různých deníků apod.

   

Český jazyk 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Český jazyk 5. ročník

Porovnává významy slov.
 Rozlišuje kořen, předponu, příponu a koncovku.
 Píše správně i/y po obojetných souhláskách. 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Stavba slova a pravopis.
Slovní zásoba a tvoření slov.
Slova a pojmy.
Význam slov.
Slova jednoznačná a mnohoznačná.
Antonyma, synonyma, homonyma.
Stavba slova.

Rozlišuje slova spisovná a jejich nesprávné tvary. 

TVAROSLOVÍ.
Slovní druhy.
Tvary slov.

Určuje slovní druhy, užívá je v gramaticky správných tvarech. 

Odlišuje větu jednoduchou od souvětí, užívá vhodných spojovacích výrazů. SKLADBA.
Věta jednoduchá, souvětí.
Skladební dvojice.
Koncovky podstatných a přídavných jmen.
Shoda přísudku s podmětem.

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 

SLOVESA.
Neurčitek.
Slovesa zvratná.
Jednoduché a složené tvary sloves.
Časování sloves.

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 

PODSTATNÁ JMÉNA.
Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského.

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných 
tvarech ve svém mluveném projevu. 
Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
 Rozlišuje podstatné a okrajové informace.
 Reprodukuje obsah.
 Zapamatuje si podstatná data. 
Vede správně dialog, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost. 
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, 
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 
projev. 
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle komunikačního záměru. 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA.
Čtení
- praktické čtení
- věcné čtení
- čtení jako zdroj informací
Naslouchání - praktické naslouchání - zdvořilé,
věcné naslouchání - aktivní, zaznamenat slyšené.
Mluvený projev
- výslovnost
- komunikační žánry
- dialog na základě obrazového materiálu Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě. 
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Český jazyk 5. ročník

- mimojazykové prostředky řeči: gesta a mimika
Písemný projev
- základní hygienické návyky
- technika psaní
- žánry písemného projevu.

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, 
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 
projev. 
Vyjadřuje a zaznamenává dojmy z četby.
 Volně reprodukuje text.
 Tvoří vlastní literární text. 
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle komunikačního záměru. 
Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Poslech literárních textů.
Zážitkové čtení a naslouchání.
Tvořivé činnosti s literárním textem.
Přednes.
Volná reprodukce.
Dramatizace.
Výtvarný doprovod.

Rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě. 
Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry, 
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký mluvený nebo písemný 
projev. 
Vyjadřuje a zaznamenává dojmy z četby.
 Volně reprodukuje text.
 Tvoří vlastní literární text. 
Rozlišuje typy uměleckých a neuměleckých textů, používá elementární literární 
pojmy. 
Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle komunikačního záměru. 

Základní literární pojmy.
Literární druhy a žánry:
- báseň
- bajka
- pohádka
- rozpočítadlo
- hádanka
- říkanka
- povídka
- spisovatel
- básník
- čtenář
- kniha
- divadelní představení
- herec
- režisér
- verš
- rým
- přirovnání

Posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení. 
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Český jazyk 5. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj.
Komunikace - řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbálním i neverbálním způsobem.
Výchova ke správnému ústnímu i písemnému projevu. Vizitka žáka ZŠ.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu, snaha pochopit cíle a sdělení.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Návštěva školní a obecní knihovny.
Školní i mimoškolní soutěže v recitaci, školní akademie apod.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Výtvarné ztvárnění literárních textů.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Dětská literatura. Literatura - zdroj poučení, zábavy, výchovy.
Dětští hrdinové.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy.
Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Písemný projev - technika psaní,  žánry písemného projevu.

   

Český jazyk 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 6. ročník
• --> Německý jazyk - 8. ročník
• --> Německý jazyk - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

39

Český jazyk 6. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
ovládá práci s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími 
slovníky a jazykovými příručkami 
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální a slovotvorný 
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

Tvarosloví
- opakování slovních druhů
- podst. jména (mluv. kategorie, konkrétní a abstraktní, pomnožná, hromadná a 
látková, odchylky od pravidelného skloňování)
- příd. jména (stupňování, skloňování, jmenné tvary)
- zájmena (druhy, skloňování – ten, náš, podle vzorů příd. jmen)
- číslovky (druhy, skloňování)
- slovesa (mluv. kategorie, podmiňovací způsob, slovesný čas)

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí (jednoduché příklady) 
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Skladba
- větné členy (základní a rozvíjející)
- věta jednoduchá (grafické znázornění)
- souvětí (grafické znázornění, interpunkce)

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Zvuková stránka jazyka

- opakování o hláskách
- spisovná a nespisovná výslovnost
- zvuková stránka slova a věty

využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití Rozvrstvení národního jazyka
- spisovné a nespisovné útvary jazyka odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
Vyplňování jednoduchých tiskopisů - poštovní poukázky, podací lístek dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
Jednoduché komunikační žánry - vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva a oznámení dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
Dopis - osobní, úřední dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 

komunikační situaci 
Popis a jeho funkce - p. budovy, místnosti, postavy dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
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Český jazyk 6. ročník

komunikační situaci 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 
využívá základy studijního čtení 
vyhledává klíčová slova 

Výtah a výpisky

formuluje hlavní myšlenky textu 
Vypravování - dějová posloupnost, osnova, jazykové prostředky, vyprávění dle 
obrázku

dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 
významné představitele 

Základní literární pojmy - literatura, poezie, próza, drama

vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně a dalších informačních 
zdrojích 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 
významné představitele 
uceleně reprodukuje přečtený text 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla 
rozlišuje pohádku hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 

Próza
- pohádka
- pověst
- báje
- legenda

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich 
významné představitele 
uceleně reprodukuje přečtený text 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk díla 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 

Poezie
- píseň
- balada

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
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Český jazyk 6. ročník

Literární historie
- Epos o Gilgamešovi
- antická literatura
- židovská literatura (Bible, pohádky)

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednost verbálního i neverbálního sdělení, komunikace v různých situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza postojů a hodnot v chování postav.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Texty různých národů, jejich společné prvky.

   

Český jazyk 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 6. ročník
• --> Dějepis - 7. ročník
• --> Výtvarná výchova - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Nauka o významu slov - slova jednoznačná a mnohoznačná, slovo a sousloví, 
synonyma, homonyma, odborné názvy

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov 

Nauka o tvoření slov - obohacování slov. zásoby, způsoby tvoření slov (odvozování, 
skládání a zkracování)

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov 

Tvarosloví
- skloňování zájmena jenž

správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 
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Český jazyk 7. ročník

- slovesný rod
- příslovečné spřežky
- stupňování příslovcí
- další neohebná slova

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Skladba
- druhy vět podle postoje mluvčího
- věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty
- základní a rozvíjející větné členy
- přístavek
- druhy vedlejších vět

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

Pravopis
- procvičování pravopisu i/y (v koncovkách podst. a příd. jmen, vyjmenovaná slova, 
shoda přísudku s podmětem)
- psaní velkých písmen

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální a morfologický 

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

Popis - popis výrobku, uměleckého díla a pracovního postupu

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Charakteristika

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Líčení (subjektivně zabarvený popis)- líčení krajiny

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými 
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Výtah

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
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Český jazyk 7. ročník

využívá základy studijního čtení 
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Žádost

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Životopis

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 
uvádí výrazné představitele 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

Próza
- základní prozaické žánry (bajky, povídka, novela, romaneto)
- publicistické žánry (aforismus, anekdota)
- literatura faktu (kronika, cestopis)

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 
uvádí výrazné představitele 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

Poezie:
- lyrickoepická poezie - poéma
- lyrická poezie - sonet
- humor, satira, ironie, alegorie, epigram

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 
uvádí výrazné představitele 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 

Drama
- základní dramatické žánry (tragédie, komedie)
- dramatizace jednoduchého textu

porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
uceleně reprodukuje přečtený text Literární historie

- staroslověnská literatura
- kroniky (Kosmas, Dalimil), Alexandreida

formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby 
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Český jazyk 7. ročník

uvádí výrazné představitele - husitská literatura
orientuje se ve vývoji české literatury 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Vypravování

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Postavení češtiny mezi ostatními jazyky, vzájemné obohacování kultur v souvisloti s přejímáním slov z jednoho jazyka do druhého.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednost verbálního i neverbálního sdělení, komunikace v různých situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza postojů a hodnot v chování postav.

   

Český jazyk 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Dějepis - 8. ročník
• --> Svět práce - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpozná přenesená pojmenování 

Obohacování slovní zásoby
- nauka o tvoření slov
- slova přejatá

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
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Český jazyk 8. ročník

v písemném projevu zvládá pravopis lexikální 
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 
samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální 
správně třídí slovní druhy 
tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci 

Tvarosloví
- skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen
- slovesný vid

v písemném projevu zvládá pravopis morfologický 
samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální 
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí (jednoduché příklady) 

Pravopis
- pravopis i/y v koncovkách
- předpony s-, z-, vz-, předložky s/se, z/ze
- skupiny bě/bje, pě, vě/vjě, mě/mně

v písemném projevu zvládá pravopis morfologický 
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí Skladba

- opakování (věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět)
- významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, větnými členy a 
vedlejšími větami
- souvětí souřadné a podřadné
- interpunkce v souvětí
- jazykové rozbory

v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí (jednoduché příklady) 

rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití Obecné výklady o jazyce
- slovanské jazyky
- útvary českého jazyka

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá základy studijního čtení 
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 

Výtah

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
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Český jazyk 8. ročník

dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Charakteristika literární postavy

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá základy studijního čtení 
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 

Výklad

vyhledává informace v informačních zdrojích 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Líčení (subjektivně zabarvený popis)

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Úvaha

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
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Český jazyk 8. ročník

projevu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel 
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Souhrnné poučení o slohu

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
uceleně reprodukuje přečtený text 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Próza
- epos
- román
- životopis
- memoáry
- přísloví, pranostika, pořekadlo, hádanka vyhledává informace v informačních zdrojích 

uceleně reprodukuje přečtený text 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Poezie
- óda
- elegie
- epitaf

vyhledává informace v informačních zdrojích 
uceleně reprodukuje přečtený text 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Dramatické žánry
- činohra
- muzikál

vyhledává informace v informačních zdrojích 
uceleně reprodukuje přečtený text 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 

Literární historie
- humanismus a renesance
- pobělohorská doba (baroko)
- národní obrození
- osvícenství
- romantismus v literatuře orientuje se v základních literárních směrech a významných představitelích české a 
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Český jazyk 8. ročník

světové literatury - literatura 2. poloviny 19. stol.
vyhledává informace v informačních zdrojích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Postavení češtiny mezi ostatními jazyky, vzájemné obohacování kultur v souvisloti s přejímáním slov z jednoho jazyka do druhého.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení na ukázkách uměleckého přednesu a dramatizace textů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednost verbálního i neverbálního sdělení, komunikace v různých situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza postojů a hodnot v chování postav.

   

Český jazyk 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 9. ročník
• --> Dějepis - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
spisovně vyslovuje česká a běžně používaná cizí slova 
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování 

Slovní zásoba a význam slova
- slovo a sousloví, rozvoj slovní zásoby
- synonyma, homonyma a antonyma

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
Nauka o tvoření slov
- stavba slova
- odvozování, skládání a zkracování

rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování 
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Český jazyk 9. ročník

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
v písemném projevu zvládá pravopis morfologický již komplexně 

Tvarosloví
- slovní druhy – slova ohebná a neohebná, prohlubování znalostí a procvičování
- přechodníky správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a vědomě jich používá ve vhodné 

komunikační situaci 
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí 
v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí (jednoduché příklady) 

Skladba
- stavba věty a souvětí
- věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty
- mluvnický zápor
- skladební dvojice
- věta hlavní a věta vedlejší, význam. poměry mezi větami, druhy vedlejších vět
- souvětí souřadné a podřadné
- složitá souvětí
- řeč přímá a nepřímá
- samostatný větný člen, oslovení, vsuvka

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

samostatně pracuje s jazykovými příručkami 
v písemném projevu zvládá pravopis morfologický již komplexně 

Pravopis
- pravopis lexikální, tvaroslovný a skladební
- vlastní jména v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický v souvětí (jednoduché příklady) 
Zvuková stránka jazyka odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 

vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodňuje jejich užití 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Obecné výklady o jazyce - slovanské jazyky, útvary českého jazyka

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Výklad

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
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Český jazyk 9. ročník

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
v připraveném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 
paralinquálních prostředků řeči 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Popis
- pracovního postupu, uměleckého díla
- subjektivně zabarvený popis

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Charakteristika

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 

Vypravování

uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

Úvaha dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
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komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 

Proslov

v připraveném mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i 
paralinquálních prostředků řeči 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování 
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, porovnává s 
dostupnými informačními zdroji 

Diskuse

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
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Český jazyk 9. ročník

využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a dialogu 
dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky 
vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 

Funkční styly

využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému 
projevu 
využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
uceleně reprodukuje přečtený text 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
orientuje se v základních literárních směrech a významných představitelích české a 
světové literatury 
vyhledává informace v informačních zdrojích 

Próza
- fejeton, sloupek
- interview

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
literární teorie 
využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
orientuje se v základních literárních směrech a významných představitelích české a 
světové literatury 
vyhledává informace v informačních zdrojích 

Poezie
- pásmo
- blues
- apokryf
- satira
- říkadla
- experimentální poezie

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
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literární teorie 
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
orientuje se v základních literárních směrech a významných představitelích české a 
světové literatury 
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 
vyhledává informace v informačních zdrojích 

Drama
- autorské drama a divadlo
- významní dramatici

tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí 
literární teorie 
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 
využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní 
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém 
zpracování 
uceleně reprodukuje přečtený text 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na umělecké dílo 
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty 
orientuje se v základních literárních směrech a významných představitelích české a 
světové literatury 
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora 

Literární historie
- literatura na přelomu 19. a 20. stol.
- válečná literatura
- literatura 2. pol. 20. stol.
- samizdatová a exilová literatura

vyhledává informace v informačních zdrojích 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Postavení češtiny mezi ostatními jazyky, vzájemné obohacování kultur v souvisloti s přejímáním slov z jednoho jazyka do druhého.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Jazyk a etnika, rovnocennost jazykových skupin.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení na ukázkách uměleckého přednesu a dramatizace textů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Dovednost verbálního i neverbálního sdělení, komunikace v různých situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Analýza postojů a hodnot v chování postav.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora.

    

5.2 Anglický jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 3 3 3 3 3 3 3 21
 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Anglický jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Na prvním stupni je kladen důraz na počáteční rozvoj řečových dovedností žáků. Žáci se seznamují s jiným 

než mateřským jazykem. 
Probouzí se u nich zájem o cizí jazyk, kulturu a život v anglicky mluvících zemích. 
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Název předmětu Anglický jazyk
Ve vyučovacích hodinách jsou metody a formy práce zaměřeny na samostatnou práci žáků, na práci ve 
skupinách, ve dvojicích, rozhovory, jazykové hry a soutěže, písně a básně, s důrazem na činnostní charakter 
učení. Primární je ústní komunikace, nácvik poslechu s porozuměním a ústní projev v přirozených řečových 
situacích. 

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

Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Organizace výuky
Anglický jazyk je vyučován po třech hodinách týdně ve 3., 4. a 5. ročníku.
Anglický jazyk je dotován v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v ročnících 2. stupně základní školy, tj. 6., 7., 
8. a 9. ročníku.
Vyučuje se v kmenových třídách, v jazykové a počítačové učebně, s interaktivní tabulí, pomoc internetu – 
vyučovací programy
Tematicky je anglický jazyk propojen s učivem jazyka českého, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, hudební 
výchovy a výtvarné výchovy. 

Integrace předmětů • Cizí jazyk
Kompetence k učení:
* žák si vytváří základní návyky a postupy ve výuce cizího jazyku 
* přiměřeně věku a obsahu učiva si zvyká na užívání jazykové terminologie 
* vede žáka k poznání a smyslu učení se anglickému jazyku 
* osvojuje si slovní zásobu, užívané fráze, základní gramatické jevy
* poznává smysl a cíl učení jazyka, posuzuje vlastní pokrok, snaží se své učení zdokonalit 
Kompetence k řešení problémů:
* přiměřeně věku a obsahu učiva se žák učí samostatnosti 
* samostatně řeší úkoly, vyhledává ve slovníku, dokáže pochopit význam neznámých výrazů

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

Kompetence komunikativní:
* na základě přiměřených jazykových znalostí se žák postupně učí formulovat své myšlenky, komunikovat 
především ústně na základě principu nápodoby a pamětního učení
* učí se naslouchat a rozumět ostatním 
* vyjadřuje se jasně, jednoduchou angličtinou v písemném i ústním projevu 
* rozumí různým typům textů a záznamů, trénuje poslech
* využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
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Název předmětu Anglický jazyk
světem
Kompetence sociální a personální:
* žák se učí spolupracovat ve dvojici a ve skupině 
* vede žáka k upevňování dobrých mezilidských vztahů 
* přispívá k debatě o tématu, spolupracuje s druhými při řešení daného úkolu
Kompetence občanské:
* žák se učí respektovat postavení dospělého a dodržovat normy soužití v malé skupině 
* seznamuje se s reáliemi anglicky mluvících zemí 
* vytváří modelové situace, ve kterých žáci seznamují cizince se životem své země a jejími kulturními 
památkami a tradicemi
* zadává projekty a referáty na téma související s ochranou životního prostředí a zdraví lidí a zvířat
Kompetence pracovní:
* vede žáka k tomu, že dobrá znalost cizího jazyka je nezbytným prostředkem pro pracovní a lidské 
dorozumění 
* vede žáky k tvorbě projektů 
* vytváří modelové situace, ve kterých žáci seznamují cizince se životem své země a jejími kulturními 
památkami a tradicemi
* zadává projekty a referáty na téma související s ochranou životního prostředí a zdraví lidí a zvířat

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu

Od 1. 9. 2019 se v rámci projektu na výuce podílí rodilý mluvčí - 1 hodinu týdně v 5. - 9. ročníku.

   

Anglický jazyk 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Anglický jazyk 3. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
- Zvuková a grafická podoba jazyka.
- Fonetické znaky (pasivně).
- Základní výslovnostní návyky.
- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 

Práce se slovníkem. Používá dvojjazyčný slovník. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 

MLUVNICE - základní gramatické struktury a typy vět:
- jednoduché otázky a odpovědi
- fráze z classroom language (pokyny)
- podstatná jména vztahující se k probíraným tématům
- množné číslo podst. jmen
- člen určitý a neurčitý
- přídavná jména
- zájmena osobní (I, you, it)
- základní číslovky (1 - 20)
- vazba there is (there´s)
- předložky - in, on, under
- slovesa vztahující se k daným tématům (být, mít, mít rád, nemít rád ... aj.)

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 

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

Slovní zásoba k probíraným tematickým okruhům:
-pozdravy, představení se
- číslovky 1 - 20
- určování času (celé hodiny)
- škola a školní potřeby
- barvy
- hračky
- dopravní prostředky
- pokyny
- jídlo, nakupování
- byt, domov
- svátky

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Typy textů: Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 
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Anglický jazyk 3. ročník

- formulář
- blahopřání
- pozdrav
- pokyn
- příkaz
Typy textů:
- básnička
- písnička
- komiks

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Děti a mládež v jiných zemích Evropy. 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Poznávání jiných kultur.
Zvyky, svátky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj.
Komunikace v různých situacích.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Projekty.

   

Anglický jazyk 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Anglický jazyk 4. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
- Zvuková a grafická podoba jazyka
- Fonetické znaky (pasivně)
- Základní výslovnostní návyky
- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení. 

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

Slovní zásoba k probíraným tematickým okruhům
- pozdravy
- představení sebe a členů rodiny
- rodina
- oblékání
- anglická abeceda, spellování
- jídlo, ovoce
- určování času
- zvířata
- volný čas, hry, sport
- dny v týdnu
- svátky

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen 
pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Práce se slovníkem. Používá dvojjazyčný slovník. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně i neverbálně. 

MLUVNICE - základní gramatické struktury a typy vět:
- otázky, odpovědi
- fráze z classroom language
- rozkaz, zákaz
- podstatná jména vztahující se k probíraným tématům
- množné číslo podst. jmen
- člen určitý a neurčitý
- přídavná jména, stupňování příd. jmen (2. st.)
- zájmena osobní, přivlastňovací
- základní číslovky do 100

Rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici 
vizuální oporu. 
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Anglický jazyk 4. ročník

- slovesa (být, mít, mít rád ... aj. – kladné i záporné tvary sloves v přít. čase)
- přivlastňování
- předložky místa
Typy textů:
- formulář
- blahopřání
- popis
- návod
- pokyn
- příkaz

Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy. 

Typy textů:
- básnička
- písnička
- komiks

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj.
Řeč těla, řeč zvuků a slov. 
Sdělování verbální i neverbální.
Komunikace v různých situacích.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Anglicky mluvící země.
Zvyky, svátky.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní rozvoj.
Cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci. Vztahy mezi kulturami.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění.
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Anglický jazyk 4. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Projekt.

   

Anglický jazyk 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně 
a má k dispozici vizuální oporu. 

- Zvuková a grafická podoba jazyka.
- Fonetické znaky (pasivně).
- Základní výslovnostní návyky.
- Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.

Zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Práce se slovníkem. Používá dvojjazyčný slovník. 
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s 
pečlivou výslovností. 
Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá. 

MLUVNICE - základní gramatické struktury a typy vět.
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
- množné číslo podst. jmen
- stupňování příd. jmen
- zájmena
- číslovky do 100
- člen určitý, neurčitý
- vazba There is / There are
- předložky (on, in, at ... aj.)
- slovesa být, mít (v přít. čase)
- přítomný čas prostý, průběhový
- „Wh- otázky, odpovědi

Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k 
osvojovaným tématům. 
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Anglický jazyk 5. ročník

Osvojí si a umí používat základní slovní zásobu v komunikačních situacích 
probíraných tematických okruhů a umí ji používat v komunikačních situacích. 
Rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. 

Slovní zásoba k probíraným tematickým okruhům:
- povolání
- počasí
- určování hodin a času
- rodina
- škola, školní předměty
- město, vesnice
- sporty a hry, volný čas
- dny v týdnu, měsíce, roční období
- zvířata
- základní důležité zeměpisné údaje
- děti a mládež v jiných zemích Evropy
- tradice a zvyky, svátky

Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. 

Typy textů:
- krátký dopis
- e-mail
- SMS
- básnička
- říkanka
- písnička
- popis
- návod

Napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, 
činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života. 

Typy textů:
- pohádka
- komiks
- žádost

Rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k 
dispozici vizuální oporu. 

Formulář. Vyplní osobní údaje do formuláře. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sociální rozvoj.
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci.
Respektující komunikace, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
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Anglický jazyk 5. ročník

Sociální rozvoj.
Péče o dobré vztahy ve skupině/ve třídě.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Svátky, tradice a zvyky.
Základní poznatky o anglicky mluvících zemích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj.
Komunikace v různých situacích.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Projekt.

   

Anglický jazyk 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 7. ročník
• --> Český jazyk - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zvuková a grafická podoba jazyka.
Fonetické znaky (pasivně).
Základní výslovnostní návyky.
Vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov.

- rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

Práce se slovníkem - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech, pracuje se slovníkem 

Slovní zásoba k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím:
- představování
- dům, byt, domov

- mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných 
tématech
 - vypráví jednoduchý příběh či událost, popíše osoby, místa a věci ze svého 
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Anglický jazyk 6. ročník

- místo, ve kterém žiji (město, vesnice)
- orientace ve městě
- rodina, kamarádi
- obchod, oblečení, nakupování
- kluby, sport, aktivity
- čas, datum, měsíce v roce
- zvířata
- oslavy, svátky, dovolená
- kultura v jiných zemích

každodenního života 

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích 

MLUVNICE
- základní gramatické struktury a typy vět
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě
- podstatná jména, příd. jména k probíraným temat. okruhům
- slovesa: be, have, must, can ... aj.
- přivlastňování, přivlastňovací pád
- vazba there is / there are
- přítomný čas prostý, průběhový
- srovnání přítomných časů
- „Wh..“ otázky, odpovědi
- otázky na podmět a předmět
- minulý čas prostý
- zájmena
- číslovky
- příslovce
- předložky místa, času

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

Formulář - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
společnost a stát - rozdíly ve vzdělávánín, školní předměty
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
školní výlety, prázdniny - cestování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
kulturní rozdíly v anglicky mluvících zemích - svátky, oslavy , stravovací zvyky
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Anglický jazyk 6. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
projekty
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
rozhovory - škola, rodina, nakupování

   

Anglický jazyk 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 7. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

Práce se slovníkem umí vyhledat zákl. informace a hlavní myšlenky využívá slovníky 
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

Slovní zásoba k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím:
- jídlo, pití
- počasí
- TV pořady, programy, filmy
- The UK
- město, vesnice
- denní zvyky, životní styl
- popis lidí, charakteristika, oblečení
- peníze, měny anglicky mluvících zemí ... aj.

zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 
neformálních situacích, mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 
dalších osvojovaných tématech ,vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

MLUVNICE
- základní gramatické struktury a typy vět

vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 
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Anglický jazyk 7. ročník

rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - přítomný čas prostý, průběhový
- min. čas, pravidelná a nepravidelná slovesa
- člen určitý, neurčitý
- vyjádření množství – much, many, few, little
- stupňování přídavných jmen
- nepravidelné množné číslo
- předložky on, in, at
- orientace v cizím prostředí – popis města, instrukce k určení směru
- budoucí čas, vazba „going to“
- modální slovesa – must, mustn´t, can, can´t, opisy (have to, to be able to, to be 
allowed to),
should, shouldn´t
- psaní – krátkých stručných dopisů, pohlednic, požádání a poskytování osobních 
informací

napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat,reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
peníze, město, denní rutina, charakter člověka
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
význam vzdělání pro komunikaci 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
euronákupy a měnící se svět - imigrace a migrace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
životní styl v různých zemích, psaní dopisů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 kampaň za bezpečnost na silnici při jízdě na kole
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
mořská fauna a flora, jídlo a pití, recyklace, alternativní energie

   

Anglický jazyk 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 8. ročník
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Anglický jazyk 8. ročník

• --> Matematika - 6. ročník
• --> Občanská výchova - 6. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 6. ročník
• --> Zeměpis - 9. ročník
• --> Hudební výchova - 8. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozumí obsahu promluvy, chápe celkový obsah sdělení 
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, 
jejich význam dokáže odhadnout 

Zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyk, slovní a větný 
přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby

čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, 
převážně informativního charakteru 
dokáže postihnout hlavní smysl sdělení, včetně důležitých detailů Slovní zásoba – rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, 
převážně informativního charakteru 
dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem neznámých výrazů, 
jejich význam dokáže odhadnout 
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

Práce se slovníkem

reaguje na jednoduché písemné sdělení 
čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se i v úryvcích autentických textů, 
převážně informativního charakteru 

Tematické okruhy: rodina, město, budoucnost, volba povolání, moderní 
technologie a média, Londýn, jídlo a pití, ... aj.

vyplní běžný formulář a dotazník 
Předpřítomný čas je schopen domluvit si setkání, společný program, nakupovat různé zboží, jízdenky, 
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Anglický jazyk 8. ročník

vstupenky apod. 
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických 
materiálech 

Minulý čas prostý, průběhový umí užívat jednoduché obraty, vyjadřující svolení, odmítnutí, radost, politování, 
omluvu, prosbu, … 

Budoucí časy rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně 

Zástupná zájmena vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
To be allowed to vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého 

každodenního života 
Stupňování příslovcí zeptá se na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i 

neformálních situacích 
Předložky místa a času má všeobecný rozhled, který přispívá k formování vzájemného porozumění mezi 

zeměmi 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
ustálené fráze v různých život. situacích - představování se, v restauraci, v hotelu, plány, telefonování 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
komunikace a tvorba rozhovorů - pocity, popis cesty, sport, televize, svátky
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
volba povolání - charakteristika jednotlivých druhů
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
probíhá ve všech konverzačních tématech - volba povolání, moderní technologie, média, jídlo, pití, doprava 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
lidské aktivity a problémy životního prostředí - lov velryb na Aljašce
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Londýn, moderní technologie - vynálezy, objevy
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Anglický jazyk 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 9. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 9. ročník
• --> Přírodopis - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Nepravidelná slovesa osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy anglického jazyka 
Podmínkové věty umí pohotově, přirozeně a jazykově správně reagovat v dialogických situacích 

života samostatně vést jednoduchý dialog,vyjadřovat vlastní názor, reprodukovat 
vyslechnutý nebo přečtený text, souvisle pohovořit na známá témata (včetně 
základních reálií), používat slovníky a příručky 
umí napsat stručný životopis, vyplní běžný formulář, dotazník, pracuje s 
autentickými texty (časopisy, knihy, prospekty) 

Vazba USED TO

odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 
žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 

Tematické okruhy: pocity, nálady, části těla, zdraví, příroda, ... aj.

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu 
orientuje se v základních zeměpisných, hospodářských, společenskopolitických, 
kulturních a historických reáliích. 

Reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice – rozvíjení používání 
gramatikých jevů k realizaci komunikačního záměru žáka - jsou 
toleroványelementární chyby, které nenarušují smysl sdělení porozumění rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů 

rozumí souvislým projevům učitele monologickým i dialogickým projevům rodilých 
mluvčích, pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik neznámých 
výrazů snadno odhadnutelných z kontextu. 

Časy - minulý, přítomný, budoucí, předpřítomný

formuluje otázky a odpovídá na ně 
Zájmena - zvratná a samostatná jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích 
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Anglický jazyk 9. ročník

Trpný rod rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci 
Modální slovesa - should, can, might, would rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů 
Příkazy a žádosti rozumí souvislým projevům učitele monologickým i dialogickým projevům rodilých 

mluvčích, pronášeným v přirozeném tempu a obsahujícím několik neznámých 
výrazů snadno odhadnutelných z kontextu. 

Účelový infinitiv osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy anglického jazyka 
Otázky, odpovědi, tázací dovětky formuluje otázky a odpovídá na ně 
Vztažné věty, gerundium odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
vzájemná spolupráce při řešení projektových úkolů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
život mladých lidí v dnešním otevřeném světě
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
svět práce, život v budoucnosti, předsudky
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
 rozdílnost kultur - etnické menšiny, anglicky mluvící země
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
život v budoucnosti - potraviny bio versus modifikované
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
kampaň proti alkoholismu v souvislosti s řízením auta
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5.3 Další cizí jazyk 
5.3.1 Německý jazyk 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
   Volitelný Volitelný

   

Název předmětu Německý jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Další cizí jazyk (německý jazyk) přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa. 
Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykovou bariéru a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců 
jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat 
odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti 
vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol v 
mezinárodním měřítku. 
Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro 
jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k 
dosažení úrovně A1. 
Úroveň A1 : 
Žák rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním 
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky 
týkající se osobního rázu, například o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na 
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a 
jasně a je ochoten mu pomoci.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Další cizí jazyk (německý jazyk) se vyučuje jako samostatný předmět. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
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Název předmětu Německý jazyk
důležité pro jeho realizaci) Tématicky je Další cizí jazyk (německý jazyk) propojen s učivem českého jazyka, angličtiny, zeměpisu, 

dějepisu, matematiky, hudební výchovy. 
Vyučovací předmět Další cizí jazyk (německý jazyk) je dotován v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v 8. a 9. 
ročníku 2. stupně základní školy.
Kompetence k učení:
 * žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 
 * žáci propojují získané poznatky do širších celků 
 * žáci poznávají smysl a cíl učení na praktických příkladech 
 * žáci se učí vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace
Kompetence k řešení problémů:
 * žáci jsou schopni pochopit problém 
 * žáci se nebojí prakticky řešit problém 
 * žáci umí vyhledat vhodné informace potřebné k řešení problémů
Kompetence komunikativní:
 * žáci komunikují na odpovídající úrovni 
 * žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Kompetence sociální a personální:
 * žáci spolupracují ve skupině, kde se vzájemně se potřebují 
 * žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu 
 * žáci jsou schopni sebekontroly a kritického hodnocení práce týmu 
 * žáci respektují názory druhých
Kompetence občanské:
 * žáci respektují názory ostatních 
 * žáci se umí zodpovědnosti za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí 
 * žáci se učí plnit si své povinnosti

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

Kompetence pracovní:
* žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 
 * žáci při práci používají vhodné materiály, nástroje a technologie 
 * žáci si plní své pracovní povinnosti
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Německý jazyk 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 6. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Úvod, pokyny, instrukce rozumí jednoduchým pokynům při práci ve třídě a dokáže na ně reagovat 

umí pozdravit, představit se, rozloučit se, oslovit osobu Pozdrav, poděkování, představování
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, chápe její obsah a smysl 
umí počítat do 100 
rozezná a používá čísla, dokáže říct, kolik je hodin 

Číslovky 1-20

získá základní slovní zásobu 
Barvy, tvorba otázky, záporu dokáže pojmenovat nejdůležitější věci ve třídě, určí jejich barvy 

orientuje se v krátkých jednoduchých textech, dokáže vyhledat odpovědi na otázky 
vyžádá si jednoduchou informaci 
žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 

Jednoduché otázky a odpovědi

osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy německého jazyka 
Technika čtení, výslovnost orientuje se v krátkých jednoduchých textech, dokáže vyhledat odpovědi na otázky 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, chápe její obsah a smysl 
reprodukuje přiměřeně obtížný text 
zvládá základy písemného projevu 
žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 

Věta jednoduchá, pořádek slov ve větě

osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy německého jazyka 
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Německý jazyk 8. ročník

zvládá základy písemného projevu Antonyma
získá základní slovní zásobu 
reprodukuje přiměřeně obtížný text 
písemně sestaví jednoduché sdělení 
žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 

Užití sloves haben, sein

osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy německého jazyka 
písemně sestaví jednoduché sdělení 
získá základní slovní zásobu 

Názvy dnů v týdnu

žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 
orientuje se v krátkých jednoduchých textech, dokáže vyhledat odpovědi na otázky Otázky zjišťovací – ja / nein
vyžádá si jednoduchou informaci 
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, chápe její obsah a smysl 
písemně sestaví jednoduché sdělení 

Přivlastňovací zájmena – mein –meine/dein- deine

získá základní slovní zásobu 
Určitý a neurčitý člen reprodukuje přiměřeně obtížný text 

rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, chápe její obsah a smysl Časování pravidelných sloves
žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 
rozumí jednoduché konverzaci dvou osob, chápe její obsah a smysl 
písemně sestaví jednoduché sdělení 

Zápor kein

žák komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním, osvojuje si zásady verbální 
komunikace v cizím jazyce, způsoby etického chování v různých společenských 
oblastech (v restauraci, v rodině, v zaměstnání, v obchodě, u lékaře apod.) 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zvířata, součást přírody, vztah k okolí.
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Německý jazyk 8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Video, audio, počítač/internet/,jako nezbytná součást komunikace současného moderního člověka.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Formování základů správného verbálního projevu (fonetika).
Komunikace v menších skupinách, ve dvojicích, formulace jednoduchých otázek a odpovědí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Tolerance odlišných etnických a kulturních skupin, názorů a zájmů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Já a moje rodina, mezilidské vztahy.
Tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu vrstevníků, společnosti.
Využití volného času, blahopřání, vzájemná pomoc.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy.
Komunikace mezi lidmi z různých zemí, účast v projektech, spolupráce.
Cestování, propojenost států EU.

   

Německý jazyk 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 6. ročník
• --> Občanská výchova - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
pojmenuje a jednoduše popíše školní potřeby, věci, osoby, zvířata Pojmenování předmětů, školních potřeb
používá slovník 

Určitý člen, neurčitý člen pojmenuje a jednoduše popíše školní potřeby, věci, osoby, zvířata 
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Německý jazyk 9. ročník

Zápor "kein" pojmenuje a jednoduše popíše školní potřeby, věci, osoby, zvířata 
Rozkazovací způsob zadá příkaz 

vypráví o koníčcích 
rozumí přiměřeně obtížnému sdělení či konverzaci dvou a více osob a dokáže se do 
ní zapojit 
dokáže zahájit, vést a ukončit rozhovor 

Časování pravidelných sloves v přítomném čase

ústně i písemně sdělí základní údaje o své osobě, své rodině či na jiné zadané nebo 
zvolené téma 
vypráví o koníčcích 
rozumí přiměřeně obtížnému sdělení či konverzaci dvou a více osob a dokáže se do 
ní zapojit 
dokáže zahájit, vést a ukončit rozhovor 

Časování slovesa "sein"

ústně i písemně sdělí základní údaje o své osobě, své rodině či na jiné zadané nebo 
zvolené téma 
vypráví o koníčcích 
rozumí přiměřeně obtížnému sdělení či konverzaci dvou a více osob a dokáže se do 
ní zapojit 
dokáže zahájit, vést a ukončit rozhovor 

Předložka "am" v časových údajích

ústně i písemně sdělí základní údaje o své osobě, své rodině či na jiné zadané nebo 
zvolené téma 
vypráví o koníčcích 
rozumí přiměřeně obtížnému sdělení či konverzaci dvou a více osob a dokáže se do 
ní zapojit 
dokáže zahájit, vést a ukončit rozhovor 
ústně i písemně sdělí základní údaje o své osobě, své rodině či na jiné zadané nebo 
zvolené téma 
reprodukuje přiměřeně obtížný text 
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché připravené texty 

Časování slovesa "haben"

dokáže sdělit obsah přiměřeně obtížného textu, napíše dopis 
reprodukuje přiměřeně obtížný text 4.pád podstatných jmen
čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché připravené texty 
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Německý jazyk 9. ročník

dokáže sdělit obsah přiměřeně obtížného textu, napíše dopis 
Reálie - Vídeň, Rakousko má základní poznatky o zemích dané jazykové oblasti 

napíše jednoduchou pozvánku Předložka "in" ve 3.pádě
popíše místo 
poskytne informace o časových údajích, ročních obdobích Určování času
napíše jednoduchou pozvánku 

Množné číslo podstatných jmen popíše místo 
Předložky "im", "um" v časových údajích poskytne informace o časových údajích, ročních obdobích 

poskytne informace o časových údajích, ročních obdobích Číslovky do 100
poskytne informace o sobě, vyplní formulář 
vyjádří cíl cesty, zakoupí jízdenku, objedná ubytování Vazba "ich möchte"
osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy něm.jazyka 
vyjádří cíl cesty, zakoupí jízdenku, objedná ubytování 
napíše jednoduchý pozdrav z dovolené 

Předložky "nach" a "in" se zeměpisnými názvy

osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy něm.jazyka 
vyjádří cíl cesty, zakoupí jízdenku, objedná ubytování 
napíše jednoduchý pozdrav z dovolené 

Sloveso "fahren"

osvojuje si typické fráze, ustálená rčení, specifické výrazy něm.jazyka 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Reálie Rakouska. 
Příroda a vztah člověka ke svému okolí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu - rozhovor, informace pro ostatní, pozvánka, pozdrav z dovolené.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektovat odlišnosti i práva jiných lidí, tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti jiných - specifika oděvu ve světě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Zvládání vlastního chování, řešení různých situací (bolest, nemoc, pomoc druhým), konverzace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
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Německý jazyk 9. ročník

Organizace vlastního času, zdravý životní styl.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Státy EU - reálie Vídeň, Rakousko, předložky se zeměpisnými názvy.

    

5.4 Matematika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Matematika
Oblast Matematika a její aplikace
Charakteristika předmětu V předmětu Matematika:

vedeme žáky především k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – 
odhady, měření, porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace, dále k rozvíjení paměti prostřednictvím 
numerických výpočtů a nezbytných matematických vzorců, algoritmů a osvojování si potřebných 
matematických nástrojů (algoritmů, početních operací, řešení úloh) a tím k rozvoji logického myšlení, 
využívání úsudku a věcné argumentaci k efektivní práci.
Důležitým prvkem učení je i chápání jednotlivých úloh jako matematických modelů reálných problémů, 
vnímání jejich složitosti se snahou jim porozumět a správně využívat matematického jazyka včetně 
symboliky, k provádění rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu.
Žáci se naučí tomu, že při řešení úloh z běžného života a následné využití v praktických situacích, existují i 
alternativní řešení. Jedním z cílů je i rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti, k systematičnosti, vytrvalosti a 
přesnosti při řešení jednotlivých úloh.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět a tvoří osu vzdělávacího působení základní školy, vytváří 
předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů.. Výuka je realizována 
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Název předmětu Matematika
důležité pro jeho realizaci) ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 

Tématicky je Matematika propojena s učivem chemie, fyziky, zeměpisu a informatiky.
Je realizována v 1. ročníku 4 hodiny týdně a ve 2. až 5. ročníku 5 hodin týdně.
Vyučovací předmět Matematika je na druhém stupni dotován v rozsahu 5 vyučovacích hodin týdně v 6. až 
9. ročníku.
Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:
* Číslo a početní operace
* Závislosti, vztahy a práce s daty
* Geometrie v rovině a prostoru
* Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Integrace předmětů • Matematika a její aplikace
Kompetence k učení:
 * pochopení významu základních početních výkonů a zvládnutí v procesu učení i v praktickém životě
 * pochopení základních geometrických pojmů a vztahů (tvar, poloha, velikost, uspořádání)
 * získání představy o prostoru a dovednost se v něm orientovat
 * využívání metod kritického myšlení, dovednosti samostatné a skupinové práce
Kompetence k řešení problémů:
 * rozvíjení potřebných schopností k řešení problémových situací – paměť, představivost, abstraktní 
myšlení, logický úsudek
 * využívání podpůrných materiálů – učebnic, sbírek, tabulek, kalkulátorů
 * rozvíjení dovednosti samostatně rozhodovat a zvažovat důsledky svého rozhodnutí
Kompetence komunikativní:
 * systematicky vede k dovednosti matematického vyjadřování
 * matematicky komunikovat u tabule i při práci ve skupinách
 * kriticky hodnotit, využívat i sebehodnocení
 * ověřovat a argumentovat při prezentaci výsledků vlastní práce

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

Kompetence sociální a personální:
 * rozvíjí spolupráci při skupinové práci a práci v týmu
 * učí respektovat názor a řešení jiných
 * akcentovat požadavek přesnosti rýsování, pozornosti a schopnosti soustředit se
 * vytváří pozitivní vztahy a přátelskou atmosféru ve třídě
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Název předmětu Matematika
Kompetence občanské:
 * vede k samostatnosti v myšlení, svobodně se rozhodovat
 * učí diskutovat - projevovat se jako demokratický občan, jednat v souladu s obecně uznávanými mravními 
hodnotami 
 * učí zapisovat a graficky znázornit závislosti kvantitativních jevů ve společnosti
 * výchovává k ochraně životního prostředí
Kompetence pracovní:
 * učí získané dovednosti a znalosti aplikovat v každodenních činnostech
 * vychovává k zodpovědnosti při plnění zadaných úkolů, k vytrvalosti, k dodržování dohodnutých pravidel
 * učí orientovat se v získaných znalostech, volit efektivní pracovní postupy a metody
 * vede k dodržování zásad psychohygieny ve výuce
 * motivuje k respektování zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
 * učí ve skupinové práci spolupracovat a pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce

   

Matematika 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení

Učivo ŠVP výstupy
Číslo a početní operace.
Sčítání a odčítání v oboru do dvaceti
(bez přechodu desítky, s přechodem).

Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. 

Nerovnost. Užívá, zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 
Porovnávání čísel. Vytváří soubory s daným počtem prvků. 
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Matematika 1. ročník

Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. 
Řešení a vytváření slovních úloh. Řeší a tvoří slovní úlohy. 
Číselné řady. Čte, zapisuje a porovnává čísla do 20. 

Orientuje se v prostoru
 (vpravo, vlevo, před, za, ...). 

Orientace v prostoru (geometrie).
Základní rovinné útvary:
přímá, křivá, lomená čára. Rozeznává geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, 

válec. 
Orientuje se v prostoru
 (vpravo, vlevo, před, za, ...). 

Orientace v rovině a v prostoru.
Rovinné obrazce:
- trojúhelník
- čtverec
- obdélník
- kruh
- a seznámení s tělesy

Rozeznává geometrické útvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, kvádr, 
válec. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Morální rozvoj.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní rozvoj.
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osobnostní rozvoj.
Cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, schopnosti "dotahovat" nápady do reality).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sociální rozvoj.
Péče o dobré vztahy; empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobnostní rozvoj.
Dobrý vztah k sobě samému, hledání pomoci při potížích.
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Matematika 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. 
Počítá předměty v daném oboru. 
Vytváří soubory s daným počtem prvků. 
Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100. 
Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti. 
Užívá lineární uspořádání.
 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. 

Číslo a početní operace
- sčítání a odčítání do 100
(bez přechodu desítky, s přechodem desítky)
- násobení a dělení v oboru do 100
- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
- mince a bankovky

Řeší a tvoří úlohy. 
Závislosti, vztahy a práce s daty, diagramy, grafy a tabulkami Orientuje se v čase.

 Převody jednotek.
 Doplňuje tabulky.
 Posloupnost čísel. 

Geometrie
- základní útvary v rovině
- základní útvary v prostoru
Prostorová představivost.

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary:
 - lomená čára
 - přímka
 - úsečka
 - polopřímka
 - čtverec
 - obdélník
 - trojúhelník
 - kruh
 - jednoduchá tělesa - kvádr, krychle, válec.
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Matematika 2. ročník

 Nachází v realitě jejich reprezentaci. 
Porovná velikosti útvarů. 
Odhaduje délku úsečky. 
Měří délku úsečky. 
Vzájemná poloha dvou přímek:
 - různoběžné
 - kolmé 
Používá přirozená čísla k modelování reálných situací. 
Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100. 
Užívá lineární uspořádání.
 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly. 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Slovní úlohy.
Číselné a obrázkové řady.

Řeší a tvoří úlohy. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Výchova k samostatnosti a sebekontrole, smyslu pro odpovědnost a přesnost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Morální rozvoj.
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí.

   

Matematika 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Číslo a početní operace Čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000.
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Matematika 3. ročník

Obor přirozených čísel 0 - 1 000.
Zápis čísel v desítkové soustavě.

 Vytváří soubor s daným počtem prvků.
 Porovnává čísla do 1 000, používá vztah nerovnosti. 

Znázornění trojciferných čísel na číselné ose.
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly.

Zobrazí číslo na číselné ose.
 Provádí zpaměti jednoduché početní operace. 

Písemné algoritmy početních operací. Využívá osvojených početních operací k řešení a tvoření úloh. 
Orientuje se v čase a provádí jednoduché převody jednotek času. 
Uvádí jednoduché závislosti z praktického života. 

Závislosti, vztahy a práce s daty
- závislosti a jejich vlastnosti
- tabulky, diagramy, grafy Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel. 
Geometrie v rovině a v prostoru
Základní rovinné útvary:
- lomená čára
- přímka
- polopřímka
- úsečka
- čtverec
- obdélník
- kružnice
- trojúhelník
- kruh
- čtyřúhelník

Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.
 Porovnává jejich velikost.
 Měří a odhaduje délku úsečky. 

Základní prostorové útvary:
- kvádr
- krychle
- jehlan
- koule
- kužel
- válec

Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.
 Porovnává jejich velikost.
 Měří a odhaduje délku úsečky. 

Jednotky délky a jejich převody. Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa.
 Porovnává jejich velikost.
 Měří a odhaduje délku úsečky. 

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. Rozezná jednoduché souměrné útvary v rovině. 
Osově souměrné útvary. Rozezná jednoduché souměrné útvary v rovině. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Matematika 3. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sociální rozvoj - péče o dobré vztahy ve skupině, empatie, respektování a pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobnostní rozvoj - hledání pomoci při potížích, dobrá organizace času.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní rozvoj - cvičení pozornosti a soustředění. Řešení problémů. Dovednosti pro učení a další studium.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Morální rozvoj - schopnost naučit se zvládat učební problémy vázané na látku daného předmětu.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Výchova k samostatnosti a sebekontrole, smyslu pro odpovědnost a přesnost.

   

Matematika 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Anglický jazyk - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Číslo a početní operace:
- sčítání a odčítání čísel do 1 000 000
- velká násobilka
- písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem
- dělení jednociferným číslem
- dělení se zbytkem v oboru přirozených čísel

Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel. 

Zaokrouhlování. Zaokrouhluje přirozená čísla. 
Kontroly výpočtů. Provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel. 
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Matematika 4. ročník

Slovní úlohy. Řeší a tvoří jednoduché a složené slovní úlohy.
 Aplikuje osvojené početní operace.
 Umí provést zkrácený zápis s neznámou. 
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary:
 - čtverec
 - obdélník
 - trojúhelník
 - kružnici
 Užívá jednoduché konstrukce. 
Sčítá a odčítá graficky úsečky. 
Určí
 - délku lomené čáry
 - obvod čtverce a obdélníku sečtením délek jeho stran 
Sestrojí rovnoběžky a kolmice. 

Geometrie:
- osová souměrnost
- vztahy přímek v rovině
- grafické sčítání a odčítání úseček
- konstrukce trojúhelníku
- výpočet obvodu rovinných útvarů
- obsah obrazce pomocí čtvercové sítě

Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary.
 Určí osu souměrnosti útvaru. 

Závislosti, vztahy, práce s daty
- jednotky
- převody jednotek

Zná jednotky hmotnosti, délky a času.
 Umí převádět jednotky hmotnosti a délky. 

Zlomky. Modeluje a určí část celku.
 Používá zápis ve formě zlomku. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sociální rozvoj - péče o dobré vztahy ve skupině, empatie, respektování a pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobnostní rozvoj - hledání pomoci při potížích, dobrá organizace času.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Morální rozvoj - schopnost naučit se zvládat učební problémy vázané na látku daného předmětu.

   

Matematika 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodověda - 5. ročník
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Matematika 5. ročník

• --> Vlastivěda - 5. ročník
• --> Tělesná výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Využívá komutativní a asociativní zákon při sčítání a násobení. 
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel. 
Zaokrouhluje, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru 
přirozených čísel. 

Číslo a početní operace
- obor přirozených čísel
- desítková soustava
- číselná osa
- vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
- písemné algoritmy početních operací
- dělení dvojciferným dělitelem

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace. 

Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel. Zlomky.
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku. 
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané 
hodnoty. 

Desetinná čísla.

Porozumí významu znaku "-" pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí 
na číselné ose. 
Vyhledává, třídí a sbírá data. Závislosti, vztahy a práce s daty

- závislosti a jejich vlastnosti Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy. 
Narýsuje a znázorní základní rovinné útvary. 
Sčítá a odčítá graficky úsečky. 
Sestrojí rovnoběžky a kolmice. 
Určí obvod a obsah obrazce. 
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě. 

Geometrie v rovině a v prostoru:
- kružnice
- kruh
- čtyřúhelník
- mnohoúhelník
- osově souměrné útvary
- kvádr Užívá základní jednotky obsahu. 
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Matematika 5. ročník

- krychle
- jednotky délky, času, hmotnosti, obsahu a jejich převody
- obvod a obsah obrazce
- poloha přímek
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- slovní úlohy
- číselné a obrázkové řady
- magické čtverce
- prostorová představivost

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

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Morální rozvoj - schopnost naučit se zvládat učební problémy vázané na látku daného předmětu.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace při řešení problémů ve skupině, s využitím probíraného učiva, skupinová práce, komunikace žáka s učitelem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sociální rozvoj.
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci. Vedení a organizace práce ve skupině.

   

Matematika 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník
• --> Fyzika - 6. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Informatika - 6. ročník
• --> Informatika - 7. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník
• --> Pracovní činnosti - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Matematika 6. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení

Učivo ŠVP výstupy
Desetinná čísla
- početní výkony s desetinnými čísly
– porovnávání a zaokrouhlování
- sčítání, odčítání, násobení a dělení
- užití kalkulátoru při řešení úloh z praxe vedoucí k početním výkonům s 
desetinnými čísly

provádí písemné početní operace v oboru desetinných čísel, převádí jednotky délky 
a hmotnosti, účelně užívá kalkulátor 

modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Dělitelnost přirozených čísel
- prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel
- nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

řeší jednoduché slovní úlohy 

provádí početní operace v oboru celých a desetinných čísel Celá čísla
- celá čísla kladná a záporná
- absolutní hodnota čísla
- čísla navzájem opačná
- sčítání a odčítání celých čísel
- záporná desetinná čísla

řeší slovní úlohy na užití celých čísel v praxi 

charakterizuje a třídí úhly 
určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

Úhel a jeho velikost
- úhel, osa úhlu - konstrukce, velikost úhlu, stupeň, minuta,
- úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, užití úhloměru
- úhly vrcholové a vedlejší
- grafické sčítání a odčítání velikosti úhlů

využívá matematickou symboliku 

využívá matematickou symboliku Osová souměrnost
- shodnost rovinných útvarů – pomocí průsvitky
- osa souměrnosti, osově souměrné útvary – konstrukce obrazu
- osa úsečky- konstrukce

načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti, určí osově 
souměrný útvar 

využívá matematickou symboliku Trojúhelník
- vnější a vnitřní úhly trojúhelníku
- rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

zdůvodňuje a využívá základní polohové a metrické vlastnosti trojúhelníků při 
řešení úloh a jednoduchých praktických problémů 
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Matematika 6. ročník

- výšky a těžnice, těžiště
- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníku ze tří stran

načrtne a sestrojí trojúhelník 

charakterizuje krychli a kvádr, odhaduje a vypočítá objem a povrch krychle a 
kvádru 
načrtne a sestrojí sítě obou krychle a kvádru 
načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině 

Objem a povrch krychle a kvádru
- jednotky objemu
- objem krychle a kvádru
- síť krychle a kvádru
- povrch krychle a kvádru
- výpočty objemu a povrchu krychle a kvádru ve slovních úlohách
- zobrazení ve volném rovnoběžném promítání

řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů krychlí, kvádrů 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů 
nalézá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- řešení úloh z praxe vedoucích k početním výkonům s desetinnými čísly
- výpočty objemu kvádru a krychle ve slovních úlohách
- výpočet povrchu kvádru a krychle ve slovních úlohách
- číselné řady
- logické hlavolamy

řeší úlohy o krychli a kvádru s využitím prostorové představivosti, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace žáků s číselnými a s rovinnými vztahy v poznávacích i praktických situacích (desetinná čísla, obvod, obsah čtverce, obdélníku).
Komunikace při řešení problémů ve skupině, s využitím probíraného učiva, skupinová práce, komunikace žáka s učitelem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematizace reálných situací (slovní úlohy), 
chápání údajů sestavených do tabulek (aritmetický průměr).

   

Matematika 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Chemie - 8. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Fyzika - 6. ročník
• --> Informatika - 7. ročník
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Matematika 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (zlomkem, 
desetinným číslem) 

Zlomky
- porovnávání zlomků, sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků
- složené zlomky
- desetinná čísla a zlomky

užívá zlomky při řešení praktických situací a slovních úloh 

užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (celým číslem, 
zlomkem, desetinným číslem) 

Racionální čísla
- uspořádání racionálních čísel, sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel

užívá racionální čísla při řešení praktických situací a slovních úloh 
řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem Poměr, postupný poměr

- poměr, postupný poměr
- měřítko plánu a mapy

pracuje s měřítky map a plánů 

rozlišuje a zdůvodňuje zda závislost je nebo není přímá (nepřímá) úměrnost 
čte souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic 

Přímá a nepřímá úměrnost
- přímá úměrnost, nepřímá úměrnost
- užití přímé a nepřímé úměrnosti
- trojčlenka
- soustava souřadnic v rovině
- grafy přímé a nepřímé úměrnosti

řeší slovní úlohy s využitím trojčlenky 

řeší aplikační úlohy na procenta (i když je procentová část větší než celek) Procenta
- procento, základ, procentová část, počet procent
- úrok
- promile
- slovní úlohy s využitím procent
- jednoduché úrokování

užívá procenta ke kvantitativnímu vyjádření vztahu celek – část 

Shodnost
- shodnost geometrických útvarů
- věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu)

užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti trojúhelníků 
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Matematika 7. ročník

- konstrukční úlohy s užitím vět sss, sus, usu
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti Středová souměrnost

- středová souměrnost – konstrukce útvarů ve středové souměrnosti určí středově souměrný útvar 
načrtne a sestrojí rovnoběžník, kosočtverec, kosodélník a lichoběžník Rovnoběžníky

- základní vlastnosti rovnoběžníků
- obdélník, kosodélník, čtverec, kosočtverec, lichoběžník
- obvody a obsahy rovnoběžníku, trojúhelníku, lichoběžníku

analyzuje vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníku, počítá obvody a obsahy těchto 
rovinných útvarů, počítá obsah trojúhelníku 

užívá kalkulátor 
určuje a charakterizuje hranoly, jejich vlastnosti 
odhaduje a vypočítá objem a povrch hranolu 
načrtne a sestrojí sítě hranolů 

Hranoly
- kolmý hranol
- síť hranolů
- objem a povrch hranolu
- řešení úloh z praxe

analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického 
aparátu 
užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá 
řešení 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- problémové úlohy
- číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie
- logické a netradiční geometrické úlohy

řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 
dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace žáků s číselnými a s rovinnými vztahy v poznávacích i praktických situacích (celá čísla, procenta, obvod a obsah rovinných obrazců).
Komunikace při řešení problémů ve skupině, s využitím probíraného učiva, skupinová práce, komunikace žáka s učitelem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Matematizace reálných situací, chápání údajů sestavených do tabulek (poměr, přímá a nepřímá úměra, procenta, úroky, hranoly).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Volba vhodného postupu, rozvržení času na práci, kontrola (řešení slovních úloh).
Vybavenost potřebnými pomůckami.

   

Matematika 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Fyzika - 8. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Matematika 8. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
provádí početní operace (druhou mocninu a odmocninu) v oboru celých a 
racionálních čísel 

Mocniny a odmocniny
- druhá mocnina racionálních čísel
- druhá odmocnina užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 
Pythagorova věta
- Pythagorova věta a věta k ní obrácená
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty v praxi

užívá Pythagorovu větu při řešení praktických situací ve slovních úlohách 

Mocniny s přirozeným mocnitelem
- operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a jejich vlastnosti
- čtení a psaní rozšířeného zápisu čísel v desítkové soustavě

provádí základní početní operace s mocninami 

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných, určí hodnotu 
výrazu, sčítá a násobí mnohočleny 

Výrazy
- hodnota výrazu, proměnná, dosazování do výrazu
- mnohočlen – sčítání a odčítání
- násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem, vytýkání před závorku
- užití vzorců

provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkání 

řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav Lineární rovnice
- rovnost, rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic
- výpočet neznámé ze vzorce
- jednoduché slovní úlohy

formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

Závislosti a data, základy statistiky
- statistický soubor, jednotka, znak, četnost,
- aritmetický průměr, medián, modus
- diagramy – sloupkový, kruhový

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data, porovnává soubory dat, vyjádří funkční 
vztah tabulkou, grafem 

řeší konstrukční úlohy s kružnicí a přímkou, s kružnicemi Kruh, kružnice
- kruh, kružnice, vzájemná poloha kružnice a přímky – tečna sečna, vnější přímka, 
tětiva

užívá Thaletovu větu v praxi 
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Matematika 8. ročník

- vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova věta, konstrukce tečny z bodu ke 
kružnici
- délka kružnice, obsah kruhu
- slovní úlohy na obvod a obsah kruhu

odhaduje a vypočítá obvod a obsah kruhu 

Válec
- válec, síť válce, podstavy a plášť válce
- objem a povrch válce

určuje a charakterizuje válec jako prostorový útvar, analyzuje jeho vlastnosti, 
sestrojí a načrtne jeho síť a obraz, odhaduje a vypočítá jeho povrch a objem 

Konstrukční úlohy
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- řešení konstrukčních úloh na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků, 
lichoběžníků – rozbor, zápis a provedení konstrukce

využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k 
řešení konstrukčních úloh 

Nestandardní aplikační úlohy
- řešení problémových úloh, řešení úloh z matematických soutěží Klokan
- řešení logických úloh a hlavolamů

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá 
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Problémové úlohy, vyhledávání potřebných informací. 
Matematizace reálných situací, chápání údajů sestavených do tabulek. 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace při řešení problémů ve skupině, s využitím probíraného učiva, skupinová práce, komunikace žáka s učitelem.
Komunikace s rovinnými vztahy v poznávacích i praktických situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Volba vhodného postupu, rozvržení času na práci, kontrola. Vybavenost potřebnými pomůckami.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení slovních úloh, problémových úloh. Volba vhodného postupu. Kontrola správnosti řešení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Závislosti, vztahy a práce s daty, mediální sdělení, třídění informací, tabulky, grafy (

   

Matematika 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník
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Matematika 9. ročník

• --> Chemie - 9. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní
• Kompetence k učení

Učivo ŠVP výstupy
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných (Lomený výraz ) – rozšiřující učivo

- lomený výraz, definiční obor výrazu
- sčítání, odčítání, násobení a dělení jednoduchých lomených výrazů

určí hodnotu výrazu 

řeší jednoduché rovnice, formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic 
formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic a jejich soustav 

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
- úprava složených lomených výrazů
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů přímé a 

nepřímé úměrnosti 
matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných 
vyjádří funkční vztah lineární funkce, přímé úměrnosti, nepřímé úměrnosti 
tabulkou, rovnicí a grafem 

Funkce
- funkce, definiční obor funkce, množina hodnot funkce, závislá a nezávislá 
proměnná, graf funkce, funkce rostoucí
a klesající
- funkce lineární, kvadratická a funkce nepřímé úměrnosti
- užití těchto funkcí k řešení úloh z praxe

matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů přímé a 
nepřímé úměrnosti 

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými
- metoda dosazovací a metoda sčítací pro řešení soustavy rovnic o dvou neznámých
- řešení slovních úloh pomocí soustavy dvou rovnic o dvou neznámých

řeší soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 

Řešení jednoduchých slovních úloh „na pohyb“, na „společnou práci“ a na „směsi“ řeší jednoduché rovnice, formuluje a řeší reálné situace pomocí rovnic 
Závislosti a data
- finanční matematika
- jednoduchý úrok

matematizuje reálné situace s využitím funkčních vztahů, využívá jich při řešení 
úloh finanční matematiky 

Podobnost užívá k argumentaci a při výpočtech věty o podobnosti trojúhelníků 
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- poměr podobnosti
- podobnost trojúhelníků – věty, dělení úsečky v daném poměru
- vlastnosti a využití podobnosti - technické výkresy, plány a mapy

užívá podobnosti při konstrukci plánů, výpočtů délek vzdáleností podle map 

určuje a charakterizuje kužel, jehlan, kouli. Načrtne jejich síť. 
analyzuje vlastnosti jehlanu, kužele, koule 

Stereometrie
- kužel a jehlan
- povrch jehlanu a rotačního kužele
- objem jehlanu a kužele
- kulová plocha a koule
- objem a povrch koule

počítá objem a povrch kužele, jehlanu a koule 

užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá 
řešení předkládaných nebo zkoumaných situací 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- úlohy problémové (zajímavé úlohy z praxe, hlavolamy, matematické hry, řady 
čísel, sudoku, aj.) řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a 

dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Matematizace reálných situací, chápání údajů sestavených do tabulek. 
Problémové úlohy, vyhledávání potřebných informací. 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Závislosti, vztahy a práce s daty, mediální sdělení, třídění informací, tabulky, grafy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace s rovinnými vztahy v poznávacích i praktických situacích.
Komunikace při řešení problémů ve skupině, s využitím probíraného učiva, skupinová práce, komunikace žáka s učitelem.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení problémových úloh, využití rozhodovacích dovedností. 
Volba vhodného postupu. Kontrola správnosti řešení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Volba vhodného postupu, rozvržení času na práci, kontrola. Vybavenost potřebnými pomůckami.
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5.5 Informatika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 1 1 0 0 1 3
  Povinný Povinný  Povinný

   

Název předmětu Informatika
Oblast Informační a komunikační technologie
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj praktických dovedností, souvisejících s využíváním 

moderních informačních technologií v praktickém životě. Důraz je kladen na zvládnutí jednoduchých 
postupů při využívání služeb informačních technologií, jako je práce s textem, tabulkami, obrázky a při 
získávání informací. 
Žáci rozvíjí dovednosti na základně ukázky, instruktáže a návodu nebo formou samostatné práce. Předmět 
směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vytvářet různé druhy souborů a dále je využívat pro svoji osobní nebo 
studijní potřebu. Vše je realizováno především samostatnou prací žáků, řešením problémů a zpracováním 
drobných projektů. Veškeré práce a úkoly vedou k pochopení nutnosti pracovat s informace jako běžná 
součást života moderního člověka. 
Učivo je členěno do dvou úrovní, přičemž 1. úroveň zahrnuje učivo, které slouží učiteli jako podklad pro 
hodnocení úrovně získaných klíčových kompetencí u všech žáků. Učivo 2. úrovně je pouhým doporučením, 
co je možné nabídnout nadaným žákům – nezahrnuje se do celkové klasifikace. Doporučené metody se 
nám při výuce osvědčily. Jejich zařazování však není povinné. Při výuce je kladen důraz na metody 
činnostního učení.
Předmět směřuje k tomu, aby učivo žáky zaujalo a stálo jim za naučení. Naším cílem je dosáhnout, aby žák 
všechny své dovednosti a vědomosti dokázal použít v každodenním životě i v neočekávaných situacích 
mimo školu.

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

Má časovou dotaci 1 hodinu týdně v 5., 6., 7. a 9. ročníku. 

Integrace předmětů • Informační a komunikační technologie
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Název předmětu Informatika
Kompetence k učení:
 * vyhledávání a třídění informací, efektivnímu využívání v procesu učení v tvůrčích činnostech a 
praktickém životě 
 * zpracování, porovnávání výsledků a jejich posuzování (číselné a grafické záznamy, jejich vyhodnocování)
 * projevování ochoty věnovat se dalšímu studiu (kladná motivace, různorodý způsob práce)
 * pozitivnímu vztahu k učení (sebehodnocení, získávání nových informací)
Kompetence k řešení problémů:
 * vnímání problémových situací ve škole i mimo ni, přemýšlení o jejich příčinách,promýšlení způsobů 
řešení problému (pozorování okolního světa, řešení problémů ve skupinách, projekty na problémové téma)
 * vyhledávání informací k řešení problému, formulace cílů při rozhodování o řešení problému, objevování 
různých variant řešení, oceňování nepříznivých důsledků, vyhodnocení nejlepší varianty, formulace 
rozhodnutí
 * obhajoba vlastního nebo týmového rozhodnutí 
Kompetence komunikativní:
 * formulování a vyjadřování své myšlenky v logickém sledu, k výstižnému vyjadřování v písemném i ústním 
projevu 
 * účinnému zapojování se do diskuze, k obhajování svého názoru a vhodné argumentaci (žák žáku 
učitelem, nadané děti připravují úkoly ostatním)
 * využívání informačních prostředků pro kvalitní komunikaci s okolním světem 
 * porozumění různým typům textů a záznamů a jiných informačních a komunikačních prostředků a jejich 
tvořivému využití při osobním rozvoji a aktivním zapojení do společenského dění
Kompetence sociální a personální:
 * účinné spolupráci ve skupině, pozitivnímu ovlivňování kvality společné práce (kooperativní učení, 
projekty, skupinová práce – přijetí nových rolí, zodpovědnost za práci pro skupinu)
 * ohleduplnosti a úctě při jednání s druhými lidmi – k upevňování dobrých mezilidských vztahů (pomoc 
nadaných žáků méně nadaných žákům)
 * respektování různých hledisek (pozorně vyslechne názor jiného – čerpá poučení z toho, co si ostatní děti 
o něm myslí a říkají)
 * podpoře sebedůvěry a samostatnosti žáka (posílení sebedůvěry žáka,testy – učení se chybou)

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

Kompetence občanské:
 * vědomí práv a povinností ve škole i mimo školu
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Název předmětu Informatika
 * motivaci a chuti řešit ekologické a environmentální problémy
Kompetence pracovní:
 * plnění povinností a přístupu k výsledkům pracovních činností nejen z hlediska kvality, ale i společenských 
hodnot (zodpovědný přístup k zadaným úkolům, dbát na úplné dokončení práce, zpracovávání údajů ze 
současného působení školy – informace pro veřejnost)
 * využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje 
a přípravy na budoucnost (řešení úkolů z místa pracoviště svých rodičů, slovní úlohy ze všech vzdělávacích 
oblastí)
 * nabízení dostatečného množství situací k propojení problematiky dítěte, jeho zájmové činnosti a 
společnosti

   

Informatika 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
správně zapne a vypne PC, přihlásí se do školní sítě Zásady bezpečné práce s PC
spustí a bezpečně ukončí nainstalovaný program, najde, otevře a zavře dokument, 
používá myš, klávesnici, tiskárnu používá kreslící a editační nástroje grafického 
editoru 

Operační systém, základní pojmy ze světa počítačů spustí a bezpečně ukončí nainstalovaný program, najde, otevře a zavře dokument, 
používá myš, klávesnici, tiskárnu používá kreslící a editační nástroje grafického 
editoru 

Práce s myší, kreslící nástroje spustí a bezpečně ukončí nainstalovaný program, najde, otevře a zavře dokument, 
používá myš, klávesnici, tiskárnu používá kreslící a editační nástroje grafického 
editoru 

Základy práce s objekty vytvoří objekt a dále s ním pracuje ( označí, přesune, zkopíruje pomocí nástrojů 
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„Vyjmout“, „Kopírovat“, „Vložit“, převrací, otáčí, vybarví ) 
Vkládání a editace písma v grafickém editoru vloží a edituje text 
Uložení dokumentu, vytvoření složky, přesun souborů mezi složkami, vnořování 
složek

vytvořený dokument uloží do zvolené složky a následně ho přesune nebo zkopíruje 
do jiné složky 

Základy práce se schránkou, kopírování objektů, editace objektů ( změny rozměrů, 
otáčení, převracení, …)

vytvoří objekt a dále s ním pracuje ( označí, přesune, zkopíruje pomocí nástrojů 
„Vyjmout“, „Kopírovat“, „Vložit“, převrací, otáčí, vybarví ) 

Základní nástroje pro psaní textu, význam kláves na klávesnici správně používá klávesy SHIFT, ENTER, MEZERNÍK, KLÁVESY PRO POHYB KURZORU, 
CAPS LOCK. 
označí blok a změní v něm parametry písma ( barvu, typ, velikost,.. ), člení text do 
odstavců. 

Práce s bloky

vytvoří dokument v textovém editoru na zadané téma s vloženou tabulkou, 
obrázkem, nadpisem 
označí blok a změní v něm parametry písma ( barvu, typ, velikost,.. ), člení text do 
odstavců. 
vytvoří dokument v textovém editoru na zadané téma s vloženou tabulkou, 
obrázkem, nadpisem 

Základní editační nástroje

vytvoří v textovém editoru seznam s odrážkami, případně číslovaný seznam 
Použití Mapy znaků používá Mapu znaků 

vloží do dokumentu jak obrázek vytvořený pomocí nástrojů textového editoru, tak i 
obrázek vytvořený v grafickém editoru 

Vložení obrázku do dokumentu

vytvoří dokument v textovém editoru na zadané téma s vloženou tabulkou, 
obrázkem, nadpisem 
zarovná text jak v celém dokumentu, tak i ve vybraných odstavcích vloží a zarovná 
nadpis 

Zarovnávání (odstavce,nadpisy)

vytvoří v textovém editoru seznam s odrážkami, případně číslovaný seznam 
Panely nástrojů zobrazí panely nástrojů a nejběžnější nástroje používá 
Obtékání textu při práci s vloženým obrázkem používá nástroj „Obtékání textu“ 

vloží do textového dokumentu tabulku a tu následně edituje ( vkládá text do 
buněk, pohybuje se mezi buňkami, přidá nebo ubere řádek ) 

Vložení tabulky a její editace.

vytvoří dokument v textovém editoru na zadané téma s vloženou tabulkou, 
obrázkem, nadpisem 
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Základní stavební prvky počítače( procesor, paměť, pevný disk, grafická karta,… ) porovná kapacitu CD a diskety, rozpozná vstupní a výstupní zařízení. Pozná a 
správně pojmenuje základní stavební prvky počítače. 

Vstupní a výstupní zařízení porovná kapacitu CD a diskety, rozpozná vstupní a výstupní zařízení. Pozná a 
správně pojmenuje základní stavební prvky počítače. 

Vnější paměťová média porovná kapacitu CD a diskety, rozpozná vstupní a výstupní zařízení. Pozná a 
správně pojmenuje základní stavební prvky počítače. 

Odrážky, číslování vytvoří v textovém editoru seznam s odrážkami, případně číslovaný seznam 
Tabulka jako databáze vytvoří jednoduchou databázi v podobě tabulky, např. seznam žáků třídy s několika 

údaji o každém žákovi nebo seznam knih v knihovničce s údaji o autorovi a 
vydavateli a podobně (příprava na práci s databází v tabulkovém editoru 
)pPohybuje se v prostředí www stránek na té úrovni, že používá standardní 
nástroje pro vyhledávání informací. Používá nejznámější vyhledávače, odešle a 
přijme e - mail. Telefonuje z mobilního telefonu i pevné linky, pošle sms zprávu 
vytvoří jednoduchou databázi v podobě tabulky, např. seznam žáků třídy s několika 
údaji o každém žákovi nebo seznam knih v knihovničce s údaji o autorovi a 
vydavateli a podobně (příprava na práci s databází v tabulkovém editoru 
)pPohybuje se v prostředí www stránek na té úrovni, že používá standardní 
nástroje pro vyhledávání informací. Používá nejznámější vyhledávače, odešle a 
přijme e - mail. Telefonuje z mobilního telefonu i pevné linky, pošle sms zprávu 
vytvoří plakát ( pozvánku, reklamu,… ) v textovém editoru 

Základní zásady efektivního využití Internetu, komunikace a vyhledávání informací

vytvoří prezentaci na zadané téma v různých editorech, vyhledá si potřebné 
informace na Internetu, do dokumentu vloží objekt vytvořený v grafickém editoru, 
případně jiný obrázek nebo tabulku 
vytvoří jednoduchou databázi v podobě tabulky, např. seznam žáků třídy s několika 
údaji o každém žákovi nebo seznam knih v knihovničce s údaji o autorovi a 
vydavateli a podobně (příprava na práci s databází v tabulkovém editoru 
)pPohybuje se v prostředí www stránek na té úrovni, že používá standardní 
nástroje pro vyhledávání informací. Používá nejznámější vyhledávače, odešle a 
přijme e - mail. Telefonuje z mobilního telefonu i pevné linky, pošle sms zprávu 
vytvoří jednoduchou prezentaci, využívá technologie textových polí, šablony, 
časování 

Tvorba prezentací - použití vhodného editoru

vytvoří prezentaci na zadané téma v různých editorech, vyhledá si potřebné 
informace na Internetu, do dokumentu vloží objekt vytvořený v grafickém editoru, 
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případně jiný obrázek nebo tabulku 
vytvoří jednoduchou databázi v podobě tabulky, např. seznam žáků třídy s několika 
údaji o každém žákovi nebo seznam knih v knihovničce s údaji o autorovi a 
vydavateli a podobně (příprava na práci s databází v tabulkovém editoru 
)pPohybuje se v prostředí www stránek na té úrovni, že používá standardní 
nástroje pro vyhledávání informací. Používá nejznámější vyhledávače, odešle a 
přijme e - mail. Telefonuje z mobilního telefonu i pevné linky, pošle sms zprávu 
vytvoří plakát ( pozvánku, reklamu,… ) v textovém editoru 

Další způsoby prezentace na počítači - plakáty v textovém editoru,www stránky 
různých firem,význam internetu pro prezentaci školy, firmy, úřadu, klubu…

vytvoří prezentaci na zadané téma v různých editorech, vyhledá si potřebné 
informace na Internetu, do dokumentu vloží objekt vytvořený v grafickém editoru, 
případně jiný obrázek nebo tabulku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace a Internet.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
První samostatné projekty žáků.
Tvorba prezentací.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Základní zásady efektivního využití Internetu, komunikace a vyhledávání informací.

   

Informatika 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník
• --> Matematika - 6. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy

rozezná jednotlivé části počítače a pojmenuje je Hardware
1. úroveň
- obrazovka
- pružný, pevný disk, CD disk
- procesor
- výstupní zařízení – tiskárny
- klávesnice, myš
2.úroveň
- pojem bit a byte jako jednotka informace, souvislost mezi nimi
- druhy tiskáren

zná význam jednotlivých částí pro správný chod počítače 

Operační systém
1. úroveň
- rozdíl mezi programem, souborem, složkou
- operace s programem, souborem, složkou- otevření, ukončení
- práce s oknem - minimalizace, maximalizace, rozměry
- nabídka START
2.úroveň
- orientace v adresářové struktuře
- vytvoření zástupce

využívá operační systém jako prostředek komunikace mezi uživatelem a počítačem 

ovládá pojem soubor, adresář, stromová struktura souboru 
ovládá základní operace se souborem a složkou (vytvoření, otevření, ukončení, 
přejmenování, mazání) 

Textový editor
1. úroveň
- formát písma, odstavec, ohraničení
- vložení obrázku a jeho úprava
2.úroveň
- tabulka a její úprava

ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 

vytvoří tabulku 
přehledně uspořádá data 

Tabulkový procesor
1. úroveň
- tabulka - její vytvoření a grafická prezentace
- uspořádání dat v tabulce
2.úroveň
- funkce suma a průměr

provádí základní operace s daty 
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se orientuje v internetovém prohlížeči 
vyhledává požadované informace a ve vhodné formě 

Internet
1. úroveň
- otevření internetového prohlížeče
- správný zápis internetové adresy
- orientace v internetovém prohlížeči
- vyhledání informací
2.úroveň
- internetová adresa a její složky
- efektivní vyhledání informací

ovládá elektronickou komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo jiného 
komunikačního nástroje (chat, icq) 

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v grafické podobě 
se orientuje v jednoduchém grafickém editoru a je schopen vytvořit obrázek 

Počítačová grafika
1. úroveň
- jednoduchý obrázek ve vektorovém grafickém editoru
- křivky – vkládání, tvarování
- geometrické útvary – vkládání, tvarování
2.úroveň
- rozdíl mezi rastrovým a vektorovým grafickým editorem
- úpravy objektů ve vektorovém editoru (výběr, přesun, kopírování)

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Vyhledávání informací na internetu.

   

Informatika 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozezná jednotlivé části počítače a pojmenuje je Hardware

1. úroveň zná jednotlivé části počítače a jejich význam pro činnost celého počítače 
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- obrazovka - druhy obrazovek a jejich vlastnosti
- pružný, pevný disk, CD disk
- procesor
- výstupní zařízení – tiskárny
- vstupní zařízení - scanner
- klávesnice, myš
2.úroveň
- pojem bit a byte jako jednotka informace, souvislost mezi nimi
- souvislost mezi jednotkou informace a velikostí disku, druhy tiskáren
- grafická a zvuková karta, síťová karta

využívá operační systém jako prostředek komunikace mezi uživatelem a počítačem 
ovládá pojem soubor, adresář, stromová struktura souboru 
ovládá základní operace se souborem a složkou (vytvoření, otevření, ukončení, 
přejmenování) 
se orientuje ve vlastnostech souboru (název, druh, velikost, datum vytvoření) 
vyhledá soubor podle jeho vlastností 
používá průzkumník 
změní vzhled pracovní plochy 
vytvoří zástupce a je si vědom jeho funkce 
pracuje se schránkou a uvědomuje si její univerzální použití v různých aplikačních 
programech 
ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 

Operační systém
1. úroveň
- rozdíl mezi programem, souborem, složkou
- operace s programem, souborem, složkou- otevření, ukončení
- práce s oknem - minimalizace, maximalizace, rozměry
- nabídka START
- průzkumník
- vlastnosti souboru
- vzhled pracovní plochy
- schránka
2.úroveň
- orientace v adresářové struktuře
- vytvoření zástupce, jeho význam
- hledání podle vlastností souboru

uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 
pracuje se schránkou a uvědomuje si její univerzální použití v různých aplikačních 
programech 
ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 
si uvědomuje možnost propojení textového editoru s různými aplikacemi 
zpracuje textový soubor do výsledné podoby a připraví jeho tisk 
vytvoří tabulku 

Textový editor
1. úroveň
- formát písma
- odstavec
- ohraničení
- vložení obrázku a jeho úprava
- tabulátor
- schránka
- tabulka přehledně uspořádá data 
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- číslování stránek
- pravopis, automatické opravy
- vkládání symbolů
- příprava tisku
2.úroveň
- tabulka a její úprava
- sloupce
- textové pole
- odrážky a číslování
- vkládání objektů
- hledání a nahrazování textu v dokumentu
- automatický text
- zpracování životopisu, formuláře, přihlášky

provádí základní operace s daty 

používá průzkumník 
pracuje se schránkou a uvědomuje si její univerzální použití v různých aplikačních 
programech 
ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 
vytvoří tabulku 
přehledně uspořádá data 
provádí základní operace s daty 
používá tabulkový procesor jako prostředek pro výpočet matematických výrazů 
propojí tabulky z tabulkového procesoru s textovým editorem 

Tabulkový procesor
1. úroveň
- tabulka - její vytvoření a grafická prezentace
- uspořádání dat v tabulce
- schránka
- použití vzorců definovaných v tabulkovém procesoru
- operace s buňkami
- operace s řádky a sloupci
- základní vytvoření grafu

2.úroveň
- funkce suma a průměr
- tvorba vzorce napsáním a průvodcem
- úprava grafu
- propojení tabulkového procesoru a textového editoru

zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v grafické podobě 

vyhledá soubor podle jeho vlastností 
používá průzkumník 
pracuje se schránkou a uvědomuje si její univerzální použití v různých aplikačních 
programech 

Internet
1. úroveň
- otevření internetového prohlížeče
- správný zápis internetové adresy
- orientace v internetovém prohlížeči

ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 
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uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 
provádí základní operace s daty 
se orientuje v internetovém prohlížeči 
využívá Internet k vyhledání požadované informace 
ovládá elektronickou komunikaci a je schopen vytvořit vlastní e-mailovou schránku 
zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v grafické podobě 

- vyhledání informací
- mail a počítačová pošta
- otevření, přečtení zprávy
2.úroveň
- internetová adresa a její složky
- efektivní vyhledání informací
- vytvoření poštovní adresy a správa poštovní schránky

prezentuje pomocí prezentačního programu výsledky vlastní práce 
vyhledá soubor podle jeho vlastností 
pracuje se schránkou a uvědomuje si její univerzální použití v různých aplikačních 
programech 
ovládá práci s textovými editory a využívá vhodných aplikací 
využívá Internet k vyhledání požadované informace 
se orientuje v jednoduchém grafickém editoru a je schopen vytvořit obrázek 

Počítačová grafika
1. úroveň
- jednoduchý obrázek ve vektorovém grafickém editoru
- obrázky v rastrovém editoru
- jednoduchá aplikace v prezentačním programu
2.úroveň
- rozdíl mezi rastrovým a vektorovým grafickým editorem
- získání obrázku pomocí scanneru
- vývoj prezentace

prezentuje pomocí prezentačního programu výsledky vlastní práce 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Internet - vyhledávání informací.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
Prezentace, životopis, oznámení, sdělení. Internetové stránky.

    

5.6 Prvouka 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 3 0 0 0 0 0 0 7
Povinný Povinný Povinný    
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Název předmětu Prvouka
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Je to oblast pouze pro první stupeň základního vzdělávání. 

Obsah se týká člověka, rodiny, společnosti a vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví, bezpečí a dalších 
témat. 
Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých 
potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 
myšlenky, názory a podněty jiných. 
Oblast připravuje základy pro specializaci výuky ve vzdělávacích oblastech: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

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

Obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických okruhů: 
1. Místo, kde žijeme – poznává nejbližší okolí, organizaci života v rodině, škole, obci, společnosti, 
důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků (např. 
v dopravní výchově). 
2. Lidé kolem nás - vhodné chování, jednání mezi lidmi, pomoc, solidarita, vzájemná úcta mezi lidmi, 
rovnoprávnost mužů a žen, základní práva a povinnosti, se světem financí. 
3. Lidé a čas - orientace v dějinách a čase, vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 
regionu, celé země. 
4. Rozmanitost přírody – Země jako planeta, život na planetě, ochrana přírody 
5. Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají sami sebe, své biologické a fyziologické funkce a potřeby, poznávají 
zdraví jako bio-psycho-sociální rovnováhy života, změny od narození do dospělosti, zdravý život, nemoci, 
první pomoc, odpovědnost za zdraví a bezpečnost. Osvojují si 
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
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Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 
V 1.a 2. ročníku je jako samostatný vyučovací předmět PRVOUKA - 2 hodiny týdně, ve 3. ročníku 3 hodiny 
týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
* rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenování pozorovaných skutečností a jejich za-
chycení ve vlastních projevech a názorech 
* objevování a pozorování všeho, co žáka zajímá 
* poznává podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 
* učí se orientovat ve světě informací 
* je motivován pro celoživotní učení 
* poznává a upevňuje preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlast-
ního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech 
Kompetence k řešení problémů:
* využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 
* orientuje se v problematice peněz a cen a učí se odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet 
Kompetence komunikativní:
* žáci se učí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi atp. 
* pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech 
* jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání 
* naslouchá, zapojuje se do diskuse, pracuje ve skupině 
* seznámí se s bezpečnou komunikací prostřednictvím elektronických médií 
Kompetence sociální a personální:
* efektivně spolupracuje na řešení problémů 
* respektuje názory ostatních 
* vytváří si pozitivní představu o sobě samém 
* chápe rozdíly mezi lidmi a respektuje jejich chování a jednání 

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

Kompetence občanské:
* vytváří si vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
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* hledá možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
* je si vědom svých práv a povinností 
Kompetence pracovní:
* snaží se poskytnout pomoc podle svých možností při ohrožení zdraví a života 
* učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení 
* je veden k utváření pracovních návyků v samostatné práci a ve skupině 
* učí se plánovat a hodnotit svou práci 

   

Prvouka 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Matematika - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zná telefonní čísla - záchranka, policie, hasiči, domů. 
Řeší modelové krizové situace. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME
Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště.

Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům. 
Zná instituce v okolí školy. Škola: prostředí školy, okolí školy, činnosti ve škole, bezpečná cesta do školy.
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům. 
Řeší modelové krizové situace. Riziková místa a situace.
Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům. 

LIDÉ KOLEM NÁS Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. 
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Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům. 

- Rodina.
- Postavení jedince v rodině.
- Příbuzenské vztahy.
- Soužití lidí.
- Povolání.
- Chování lidí.

Uplatňuje elementární poznatky o sobě a o rodině. 

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě. LIDÉ A ČAS
- Orientace v čase.
- Určování času.
- Kalendáře.
- Režim dne.
- Roční období.
- Předměty denní potřeby.

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. - Současnost a minulost v našem životě.
Uplatňuje elementární poznatky o sobě a o rodině. 

ROZMANITOST PŘÍRODY
- Rostliny.
- Ovoce, zelenina.
- Zahrada, sad.
- Zvířata.
- Domácí zvířata a jejich mláďata.
- Ochrana zvířat.
- Ochrana životního prostředí.

Pozoruje a popíše proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích.
 Třídí do skupin přírodniny a živočichy. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Péče o zdraví.
- Zdravá výživa.
- Péče o tělo.

Uplatňuje základní hygienické, režimové a zdravotně preventivní návyky. 

Osobní a duševní hygiena. Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. První pomoc - drobné úrazy, poranění.
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci.
 Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná.
 Požádá o pomoc, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. 

Osobní bezpečí. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci.
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 Odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná.
 Požádá o pomoc, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek. 
Rozezná nebezpečí různého charakteru.
 Využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Moje vztahy k jiným lidem.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Naslouchání druhým, komunikace.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Okolní krajina. Lidské sídlo - vesnice. 
Zahrada, sad.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Regulace vlastního jednání a prožívání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Současnost a minulost. Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Efektivní komunikace. Péče o zdraví. Osobní a duševní hygiena. Osobní bezpečí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
Lidé a čas. Orientace v čase. Vliv médií na každodenní život.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání názorů a postojů autora.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života. Zdroje potravy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Náš domov, naše obec. 
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Ochrana zvířat.
Ochrana životního prostředí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, řeč zvuků a slov. Řeč lidských skutků.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Rodina - postavení jedince v rodině, příbuzenské vztahy, soužití lidí a chování lidí. 
Tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola - jako model otevřeného partnerství. Prostředí a okolí školy, činnosti ve škole.

   

Prvouka 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Matematika - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zná telefonní čísla (záchranka, policie, hasiči, domů). 
Zná význam důležitých institucí v okolí školy (OÚ, pošta, knihovna). 

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- Orientace v okolí.
- Chodec - pravidla silničního provozu.
- Důležitá telefonní čísla.
- Nebezpečí v nejbližším okolí.
- Chování v krizových situacích.

Řeší modelové krizové situace. 

LIDÉ KOLEM NÁS Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. 
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- Rodina.
- Povolání lidí.
- Význam práce pro společnost.

Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. 

Využívá časové údaje při různých situacích. 
V denním životě rozlišuje děj minulý, přítomný a budoucí. 

LIDÉ A ČAS.
- Orientace v čase.
- Roční období, kalendáře.
- Denní režim.
- Současnost a minulost v našem životě.
- Bydlení, způsob života.

Zná:
 - kulturní a historické památky regionu
 - významné události, pověsti, rodáky. 

Společné a rozdílné znaky.
 Třídění do skupin.
 Podmínky pro život živočichů a rostlin. 
Pozná a roztřídí stromy do skupin.
 Přiřadí plody ke stromům. 

ROZMANITOST PŘÍRODY
Zvířata:
- volně žijící, hospodářská
- výskyt a stavba těla
- podmínky pro život
- ochrana zvířat
Rostliny:
- listnaté stromy
- jehličnaté stromy
- plody
Ochrana životního prostředí.

Dodržuje pravidla chování a pohybu v přírodě (oheň, odpadky, hluk, ...). 

Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky. ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Péče o zdraví, zdravá výživa.
- První pomoc - drobné úrazy.
- Osobní hygiena.

Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. 

Dodržuje zásady bezpečného chování. - Osobní bezpečí.
Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Etnický původ.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
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Zvířata. Rostliny. Plody. Podmínky pro život. Ochrana životního prostředí.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana životního prostředí. Ochrana člověka. Péče o zdraví, zdravá výživa.

   

Prvouka 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Pracovní činnosti - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy,
 cestu na určené místo. Rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME
- Obec, místní krajina.
- Její části, poloha v krajině.
- Minulost a současnost obce.
- Význačné budovy, dopravní síť.
- Okolní krajina.
- Vliv krajiny na život lidí.
- Působení lidí na krajinu a živ.prostředí.
- Orientace v krajině.
- Světové strany.

Začlení svou obec do příslušného kraje. Pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, 
obci. 

LIDÉ KOLEM NÁS
- Rodina.
- Příbuzenské a mezigener.vztahy.
- Život a funkce rodiny.
- Zaměstnání.

Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy 
mezi nimi.
 Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností.
 Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům. 
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- Soužití lidí.
- Mezilidské vztahy.
- Pomoc nemocným.
- Chování lidí.
- Pravidla slušného chování.
- Kultura.
- Podoba a projevy kultury.

Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě. 
Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. 

LIDÉ A ČAS
- Orientace v čase a časový řád.
- Čas jako fyzikální veličina.
- Kalendáře, letopočet, generace.
- Současnost a minulost v našem životě.
- Průběh lidského života.
- Státní svátky. Významné dny.

Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině, o zvycích. 

Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních 
obdobích. 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. 

ROZMANITOST PŘÍRODY
- Látky a jejich vlastnosti.
- Třídění látek.
- Jejich změny a skupenství.
- Vlastnosti.
- Porovnávání a měření veličin s praktickým užíváním zákl. jednotek.
- Voda a vzduch.
- Výskyt, vlastnosti a formy vody.
- Oběh vody v přírodě.
- Proudění vzduchu.
- Význam pro život.
- Nerosty a horniny.
- Některé hospodářsky významné horniny a nerosty.
- Vznik půdy a její význam.
- Rostliny.
- Houby.
- Živočichové.
- Znaky života.
- Životní potřeby a projevy.
- Průběh a způsob života.

Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek. Určuje jejich společné a 
rozdílné vlastnosti. Změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 
přístrojů. 
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- Stavba těla některých nejznámějších druhů.
- Význam v přírodě pro člověka.
- Ohleduplné chování v přírodě.
- Ochrana přírody.
- Ochrana rostlin a živočichů.
- Likvidace odpadů.

Uplatňuje základní hygienické návyky. 
Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a jiných. 
Zná základní pravidla účastníků silničního provozu. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
- Lidské tělo.
- Životní potřeby a projevy.
- Základní stavba a funkce.
- Pohl.rozdíly mezi mužem a ženou.
- Péče o zdraví.
- Zdravá výživa.
- Denní, pitný a pohybový režim.
- Zdravá strava.
- Nemoc, úrazy, poranění.
- Osobní bezpečí.
- Bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty.

Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Komunikace v různých situacích.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Sociální rozvoj - mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy, respektování druhých, pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
Osobnostní rozvoj - sebepoznání. Moje tělo, můj vztah k druhým.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Lidské vztahy - slušné chování, schopnost vžít se do role druhého.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Změny okolní krajiny vlivem člověka.
Lidské sídlo - vesnice, město.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět. Naše vlast.
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky života: jejich význam pro život a jejich ochrana.

    

5.7 Přírodověda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Přírodověda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Je to oblast pouze pro první stupeň základního vzdělávání. 

Obsah se týká člověka, rodiny, společnosti a vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví, bezpečí a dalších 
témat. 
Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých 
potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 
myšlenky, názory a podněty jiných. 
Oblast připravuje základy pro specializaci výuky ve vzdělávacích oblastech: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických okruhů: 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

119

Název předmětu Přírodověda
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

1. Místo, kde žijeme – poznává nejbližší okolí, organizaci života v rodině, škole, obci, společnosti, 
důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků (např. 
v dopravní výchově). 
2. Lidé kolem nás - vhodné chování, jednání mezi lidmi, pomoc, solidarita, vzájemná úcta mezi lidmi, 
rovnoprávnost mužů a žen, základní práva a povinnosti, se světem financí. 
3. Lidé a čas - orientace v dějinách a čase, vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 
regionu, celé země. 
4. Rozmanitost přírody – Země jako planeta, život na planetě, ochrana přírody 
5. Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají sami sebe, své biologické a fyziologické funkce a potřeby, poznávají 
zdraví jako bio-psycho-sociální rovnováhy života, změny od narození do dospělosti, zdravý život, nemoci, 
první pomoc, odpovědnost za zdraví a bezpečnost. Osvojují si 
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 
Ve 4.-5. ročníku je VLASTIVĚDA a PŘÍRODOVĚDA sloučena do jednoho předmětu Člověk a jeho svět s 
časovou dotací 3 hodiny týdně.

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
* rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenování pozorovaných skutečností a jejich za-
chycení ve vlastních projevech a názorech 
* objevování a pozorování všeho, co žáka zajímá 
* poznává podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 
* učí se orientovat ve světě informací 
* je motivován pro celoživotní učení 
* poznává a upevňuje preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlast-
ního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

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

Kompetence k řešení problémů:
* využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 
* orientuje se v problematice peněz a cen a učí se odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet 
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Kompetence komunikativní:
* žáci se učí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi atp. 
* pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech 
* jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání 
* naslouchá, zapojuje se do diskuse, pracuje ve skupině 
* seznámí se s bezpečnou komunikací prostřednictvím elektronických médií 
Kompetence sociální a personální:
* efektivně spolupracuje na řešení problémů 
* respektuje názory ostatních 
* vytváří si pozitivní představu o sobě samém 
* chápe rozdíly mezi lidmi a respektuje jejich chování a jednání 
Kompetence občanské:
* vytváří si vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
* hledá možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
* je si vědom svých práv a povinností 
Kompetence pracovní:
* snaží se poskytnout pomoc podle svých možností při ohrožení zdraví a života 
* učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení 
* je veden k utváření pracovních návyků v samostatné práci a ve skupině 
* učí se plánovat a hodnotit svou práci 

   

Přírodověda 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Matematika - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k řešení problémů
• Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Přírodověda 4. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozmanitost přírody.
Společenstva živých organismů.

Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu.
 Zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v 
přizpůsobení organismů prostředí. 

Členění organismů. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních 
organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy. 

Živá a neživá příroda, vztahy. Objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy 
přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka. 

Člověk a příroda, ekologie. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 

   

Přírodověda 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
ROZMANITOST PŘÍRODY
Vesmír a Země.

Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi, jako součásti vesmíru, 
souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období. 

Nerosty a horniny. Seznámí se se základními druhy nerost. surovin, s jejich vlastnostmi, s využitím v 
minulosti i v současnosti. 
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Přírodověda 5. ročník

Rostliny, živočichové a houby. Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy, nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů 
prostředí. 

Životní podmínky. Objevuje a zjišťuje rozmanitost podmínek života na Zemi, chápe význam čistoty 
ovzduší, vodstva a půdy. 

Rovnováha v přírodě. Pozoruje, popisuje a porovnává vzájemné vztahy mezi organismy, objevuje princip 
rovnováhy v přírodě, nachází souvislosti mezi současným a budoucím vzhledem 
přírody a činností člověka. 

Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody. Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě, rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka poškozovat nebo podporovat. 

Rizika v přírodě. Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku 
mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit. 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ.
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy.

Využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánů 
a k podpoře vlastního zdravého způsobu života, rozlišuje jednotlivé etapy lidského 
života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození. 

Pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince, 
partnerství, manželství, rodičovství, základy sex. výchovy.

Uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví, orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování v daném věku. 

Péče o zdraví, zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, pitný režim. Účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek s ohledem na nároky 
jiných osob.
 Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví 
jiných, rozpozná život ohrožující zranění. 

Návykové látky, hrací automaty, počítače a závislosti.
Zdraví - nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví, 
prevence nemocí a úrazů.

Předvede v modelových situacích jednoduché odmítání návykových látek.
 Základy první pomoci.
 Osobní, intimní a duševní hygiena. 

Osobní bezpečí, krizové situace. Dodržuje základní pravidla silničního provozu jako chodec i cyklista.
 Odmítá všechny formy násilí ve svém okolí (šikana, týrání, sex. a jiné zneužívání) i v 
médiích.
 Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 
preventivní ochranou. 

Mimořádné události. Seznámí se s tím, jak postupovat v případě ohrožení, požáru, povodně, s pojmem 
integrovaný záchranný systém. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Přírodověda 5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Učí se ohleduplnému chování k přírodě.

    

5.8 Vlastivěda 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
 Povinný Povinný   

   

Název předmětu Vlastivěda
Oblast Člověk a jeho svět
Charakteristika předmětu Je to oblast pouze pro první stupeň základního vzdělávání. 

Obsah se týká člověka, rodiny, společnosti a vlasti, přírody, kultury, techniky a zdraví, bezpečí a dalších 
témat. 
Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a 
přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe, svých 
potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět 
soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat 
současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 
myšlenky, názory a podněty jiných. 
Oblast připravuje základy pro specializaci výuky ve vzdělávacích oblastech: 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 

Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je rozdělen do pěti tematických okruhů: 
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Název předmětu Vlastivěda
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

1. Místo, kde žijeme – poznává nejbližší okolí, organizaci života v rodině, škole, obci, společnosti, 
důraz na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a utváření přímých zkušeností žáků (např. 
v dopravní výchově). 
2. Lidé kolem nás - vhodné chování, jednání mezi lidmi, pomoc, solidarita, vzájemná úcta mezi lidmi, 
rovnoprávnost mužů a žen, základní práva a povinnosti, se světem financí. 
3. Lidé a čas - orientace v dějinách a čase, vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství 
regionu, celé země. 
4. Rozmanitost přírody – Země jako planeta, život na planetě, ochrana přírody 
5. Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají sami sebe, své biologické a fyziologické funkce a potřeby, poznávají 
zdraví jako bio-psycho-sociální rovnováhy života, změny od narození do dospělosti, zdravý život, nemoci, 
první pomoc, odpovědnost za zdraví a bezpečnost. Osvojují si 
bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích včetně 
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci 
docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka. 
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že 
pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd. 

Ve 4.-5. ročníku je VLASTIVĚDA a PŘÍRODOVĚDA sloučena do jednoho předmětu Člověk a jeho svět s 
časovou dotací 3 hodiny týdně. 

Integrace předmětů • Člověk a jeho svět
Kompetence k učení:
* rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, pojmenování pozorovaných skutečností a jejich za-
chycení ve vlastních projevech a názorech 
* objevování a pozorování všeho, co žáka zajímá 
* poznává podstatu zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 
* učí se orientovat ve světě informací 
* je motivován pro celoživotní učení 
* poznává a upevňuje preventivní chování, účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlast-
ního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech 

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

Kompetence k řešení problémů:
* využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 
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Název předmětu Vlastivěda
* orientuje se v problematice peněz a cen a učí se odpovědně spravovat svůj osobní rozpočet 
Kompetence komunikativní:
* žáci se učí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi atp. 
* pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech 
* jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání 
* naslouchá, zapojuje se do diskuse, pracuje ve skupině 
* seznámí se s bezpečnou komunikací prostřednictvím elektronických médií 
Kompetence sociální a personální:
* efektivně spolupracuje na řešení problémů 
* respektuje názory ostatních 
* vytváří si pozitivní představu o sobě samém 
* chápe rozdíly mezi lidmi a respektuje jejich chování a jednání 
Kompetence občanské:
* vytváří si vztah k přírodě i kulturním výtvorům 
* hledá možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody 
* je si vědom svých práv a povinností 
Kompetence pracovní:
* snaží se poskytnout pomoc podle svých možností při ohrožení zdraví a života 
* učí se používat různé materiály, nástroje a vybavení 
* je veden k utváření pracovních návyků v samostatné práci a ve skupině 
* učí se plánovat a hodnotit svou práci 

   

Vlastivěda 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
• --> Pracovní činnosti - 4. ročník
• --> Hudební výchova - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště, nebo pobytu vzhledem ke krajině, státu. Místo, kde žijeme.

ČR - země, ve které žijeme. Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 
zásad bezpečného pobytu a pohybu v přírodě. 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map , vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky. 

ČR - naše vlast.

Vyhledává typické, regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického . 
Obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném 
postupu řešení. 
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam. 
Vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje 
pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci. 

ČR - demokratický stát.

Rozpozná jednání a chování, která porušují základní lidská práva a demokratické 
principy. 
Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a problémy, 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce. 

Člověk přetváří krajinu.

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 
Pracuje s časovými údaji, využívá jich k pochopení mezi ději a jevy. 
Využívá archivů, muzeí pro pochopení minulosti, zdůvodní význam CHKO, NP, 
kulturních památek. 
Rozeznává současné a minulé. 

Lidé a čas.
Nejstarší české dějiny.
Pravěk - 18. století.

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
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Vlastivěda 4. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj.
Komunikace v různých situacích.
Otevřená a pozitivní komunikace.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
ČR - demokratický stát. Principy demokracie.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní rozvoj.
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
ČR - země, ve které žijeme.
ČR - demokratický stát.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
ČR - naše vlast. 
Klíčové mezníky evropské historie. Nejstarší české dějiny.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Morální rozvoj.
Vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování. Pomáhající a prosociální chování.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Člověk přetváří krajinu. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Důležitost mezilidských vztahů.
Tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého. 
Učit se rozvíjet spolupráci s jinými lidmi.
Pravidla soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci. 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Respektování jedinečnosti každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Otázka lidských práv. 
Nekonfliktní život v multikulturní společnosti.
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Vlastivěda 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 5. ročník
• --> Matematika - 5. ročník
• --> Pracovní činnosti - 5. ročník
• --> Hudební výchova - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině, státu. 
Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle 
zásad bezpečného pobytu a pohybu v přírodě. 
Vyhledává typické, regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického. 
Získává orientaci v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě. 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích. 
Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu 
a jejich význam, armáda ČR. 

MÍSTO, KDE ŽIJEME
Naše vlast.

Rozpozná jednání a chování, která porušují základní lidská práva; ohleduplnost, 
etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace, chování a předcházení 
konfliktům. 
Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map, vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí. 

Evropa a svět.

Vyhledává typické, regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
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Vlastivěda 5. ročník

jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického. 
Získává orientaci v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě. 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích. 
Rozpozná jednání a chování, která porušují základní lidská práva; ohleduplnost, 
etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace, chování a předcházení 
konfliktům. 

Člověk přetváří krajinu. Poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a problémy, 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce. 

Vlastnictví – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, způsoby placení, banka jako 
správce peněz, úspory, půjčky.

Orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže 
nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a 
jak vracet dluhy. 

Právo a spravedlnost. Seznámí se se základními lidskými právy a právy dítěte, právy a povinnostmi žáků 
školy, protiprávním jednáním a korupcí, právní ochranou občanů a majetku včetně 
nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví a duševních hodnot. 
Pracuje s časovými údaji, využívá jich k pochopení mezi ději a jevy. 
Využívá archivů, muzeí pro pochopení minulosti, zdůvodní význam CHKO, NP, 
kulturních památek. 
Rozeznává současné a minulé. 
Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území v minulosti a 
současnosti. 
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů. 

LIDÉ A ČAS
Opakování starších českých dějin.
Novější české dějiny.
České národní obrození.
Novodobé dějiny ČR.
Dějiny ČR ( 18.stol – současnost)

Zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které 
mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Evropa a svět.
Vlastnictví - finanční sbírky. 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Naše vlast. Právo a spravedlnost.
Základní lidská práva. Práva dítěte. 
Práva a povinnosti žáků školy.

    

5.9 Dějepis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Dějepis
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací obor dějepis přináší 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. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské 
civilizace.

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

Žák je veden k poznání, že historie je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po 
svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány 
prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce 
(45 minut = 1 vyučovací hodina). Tématicky je Dějepis propojen s učivem jazyka českého, hudební výchovy 
a výtvarné výchovy. 
Vyučovací předmět Dějepis je dotován v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně v ročnících 2. stupně základní 
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Název předmětu Dějepis
školy, tj. 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Integrace předmětů • Dějepis
Kompetence k učení:
 * pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, populárně vědeckou literaturou, časopisy, denním tiskem, 
rozhlasem, televizí a internetem)
 * zapojuje se aktivně do rozhovorů a diskuzí
 * vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá 
v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 * komplexně pohlíží na přírodní, společenské a kulturní jevy – vztah zemědělství a rozvíjejících se 
vědeckých poznatků architektury
 * práce s termíny, znaky a symboly na mapách
Kompetence k řešení problémů:
 * vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
získané vědomosti a dovednosti
 * kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
 * nahlíží na problémové situace středověkých dějin (křížové výpravy a jejich dopad na dnešek, problémy 
vztahu křesťanů, muslimů a židů…, na problémy související s rozvrstvením středověké společnosti, na 
problémové situace v souvislosti s národním hnutím, souvislost mezi vlastenectvím a nacionalismem,
 * řeší problémové situace v souvislosti s očekáváními a skutečností po skončení 2. světové války
Kompetence komunikativní:
 * formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a 
kultivovaně v písemném i ústním projevu
 * účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 * rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů,…
 * využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním 
světem
 * diskutuje o tématech, souvisejících s náboženským přesvědčením člověka

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

Kompetence sociální a personální:
 * podílí se na vytváření atmosféry při diskusi ve skupině i ve třídě
 * diskutuje ve skupině nebo ve třídě v souvislosti s problémovými situacemi v dějinách
 * oceňuje životní zkušenosti předchozích generací
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Kompetence občanské:
 * respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí
 * chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
 * respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví , chová úctu k památkám a 
ochraňuje je
 * projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit
 * respektuje lidi s odlišným politickým přesvědčením, politickou kulturou
 * uvědomuje si a chápe dopad válek na životní prostředí a na lidskou populaci
Kompetence pracovní:
 * dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky
 * pracuje na projektech v souvislosti s kulturními styly novověku
 * řeší otázky podnikatelského záměru a jeho realizaci, podnikatelského myšlení v novověké historii a 
souvislosti se sociální otázkou – ve vztahu k dnešku

   

Dějepis 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Informatika - 6. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník
• --> Pracovní činnosti - 7. ročník
• --> Občanská výchova - 7. ročník
• --> Občanská výchova - 8. ročník
• --> Tělesná výchova - 6. ročník
• --> Tělesná výchova - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
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• Kompetence pracovní
Učivo ŠVP výstupy

seznamuje se se zdroji informací o minulosti,rozlišuje prameny hmotné a písemné, 
charakterizuje instituce, kde jsou shromažďovány 
osvojí si periodizaci dějin, orientuje se na časové ose a historické mapě 

Člověk v dějinách (Úvod do učiva dějepisu)
- význam zkoumání dějin
- historické prameny
- historický čas a prostor definuje, co je historie a dějepis 

argumentuje, na základě čeho dostala jednotlivá období pravěku svůj název 
objasní souvislost mezi prací a rozvojem myšlení pravěkých lidí, uvede podmínky a 
důsledky přechodu k zemědělství, zhodnotí význam využití kovů pro lidskou 
společnost 
má přehled o archeologických kulturách na našem území 

Pravěk - počátky lidské společnosti
- vývoj člověka
- způsob života v jednotlivých etapách pravěku

seřadí chronologicky jednotlivé vývojové typy člověka, porovná, v čem se jednotlivé 
vývojové typy člověka postupně zdokonalovaly 
vyhledá na mapě oblasti staroorientálních států, vysvětlí srozumitelně souvislost 
mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních států 
pozná nevýznamnější památky starověkých států, které jsou součástí světového 
kulturního dědictví 

Starověk – staroorientální státy
- společné rysy
- vývoj společnosti v jednotlivých státech
- každodenní život, písmo, kulturní památky

srovná život a náboženství lidí ve staroorientálních státech se životem současných 
lidí, porovná vývoj těchto oblastí s vývojem na území České republiky 
pozná nevýznamnější památky starověkých států, které jsou součástí světového 
kulturního dědictví 

Starověk – antické Řecko a Řím

uvědomuje si přínos řecké civilizace pro evropskou kulturu, chápe podstatu antické 
demokracie 
uvědomuje si přínos řecké civilizace pro evropskou kulturu, chápe podstatu antické 
demokracie 

Střední Evropa a její styky s antickým Středomořím

srovná život a náboženství lidí ve staroorientálních státech se životem současných 
lidí, porovná vývoj těchto oblastí s vývojem na území České republiky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Utváření a fungování demokracie, srovnání demokracie a jiných forem vlády.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
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Vztahy mezi jednotlivými kulturami a jejich vliv na sebe.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Člověk jako součást určitého etnika.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vliv klimatu a přírodního prostředí na utváření lidské společnosti.

   

Dějepis 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Občanská výchova - 9. ročník
• --> Výtvarná výchova - 9. ročník
• --> Český jazyk - 7. ročník
• --> Výtvarná výchova - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
jednoduše popíše změny v Evropě, ke kterým došlo po stěhování národů a rozpadu 
západořímské říše 
porovná hlavní rysy franské, byzantské a arabské kultury, popíše způsob života 
Vikingů, jejich výboje dá do souvislosti s ostatními evropskými státy 

První středověké státy
- stěhování národů
- franská, byzantská a arabská říše, Vikingové
- šíření křesťanství v Evropě
- příchod Slovanů popíše úlohu křesťanství a víry ve společnosti, konflikty mezisvětskou a církevní 

mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 
objasní vznik Velkomoravské říše, její vztahy s franskou a byzantskou říší a příčiny 
jejího zániku a zhodnotí důležitost příchodu Konstantina a Metoděje pro další vývoj 
našeho národa 

Státy na našem území v raném středověku
- Velká Morava
- vznik českého státu a první Přemyslovci

popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech, dokáže vyjmenovat 
významné české krále z rodu Přemyslovců Lucemburků a klíčové události spojené s 
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jejich vládou 
popíše úlohu křesťanství a víry ve společnosti, konflikty mezisvětskou a církevní 
mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám 
umí popsat běžný způsob života a povinnosti jednotlivých skupin obyvatel v raném 
středověku, uvede typické znaky a nejznámější památky románské kultury u nás 

Raný středověk
- vznik Svaté říše římské
- křížové výpravy
- způsob života v raném středověku
- románská kultura ujasní si příčiny křížových výprav do Palestiny, zhodnotí jejich pozitivní i negativní 

přínos 
vysvětlí pojem „kolonizace“, dokáže popsat typy měst a rozdíl mezi nimi 
popíše typické znaky gotického slohu, jmenuje nejvýznamnější gotické stavby v 
České republice 

Vrcholný středověk
- české království za posledních Přemyslovců a za Lucemburků
- kolonizace, zakládání měst
- gotika popíše vývoj českého státu v evropských souvislostech, dokáže vyjmenovat 

významné české krále z rodu Přemyslovců Lucemburků a klíčové události spojené s 
jejich vládou 

Pozdní středověk
- husitství
- český stát v 15. – 16. století

objasní příčiny problémů v českých zemích i v Evropě na konci 14. století, vysvětlí 
Husovy myšlenky, seznámí se s programem husitů a vysvětlí význam husitské 
revoluce pro český stát
 je schopen vysvětlit pojem náboženská reformace a uvede odlišnosti 
evangelických církví od církve katolické 
vysvětlí podstatu humanismu, objasní souvislost renesance s kulturou antického 
světa, popíše základní znaky renesanční architektury a jmenuje nejznámější 
památky u nás 

Pozdní středověk
- objevné plavby
- humanismus, renesance
- náboženská reformace popíše příčiny zámořských objevů, jejich průběh a důsledky, zná významné 

objevitele 
Počátek novověku
- český stát v 16. - 17. století
- třicetiletá válka

vysvětlí postavení českého státu v habsburské monarchii i mezi evropskými státy, 
popíše průběh a důsledky stavovského povstání, objasní příčiny vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Křesťanství a jeho vliv na životní styl člověka.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
postavení menšin ve společnosti, soužití s nimi.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
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Člověk jako součást etnika,utváření jednotlivých národů v Evropě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vztahy mezi různými kulturami, vliv na ostatní.

   

Dějepis 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Občanská výchova - 9. ročník
• --> Zeměpis - 8. ročník
• --> Občanská výchova - 7. ročník
• --> Český jazyk - 8. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Počátky nové doby
- Evropa ve 2. polovině 17. století a v 18. století
- osvícenství a osvícenský absolutismus
- baroko

dokáže rozlišit pojmy absolutismus, konstituční monarchie a parlamentarismus, 
uvede příklady 

Velká francouzská revoluce a napoleonské období, vznik USA objasní souvislosti mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek a 
dalším vývojem společnosti v Evropě 
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných 
zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

Průmyslová revoluce a její důsledky pro společnost, sociální otázka

porovná vývoj předních evropských států ve 2. polovině 19. století, zhodnotí podíl 
kolonií na rozvoji koloniálních říší 

Národní obrození, utváření českého národa porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s 
národními hnutími vybraných evropských národů 
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Revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních 
problémů

porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s 
národními hnutími vybraných evropských národů 

Svět ve 2. polovině 19. století
- společenský vývoj v jednotlivých zemích a různé politické proudy 
(konzervativizmus, liberalismus, demokratismus, ústava, politické strany, občanská 
práva)

na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy 

Společnost a kultura ve 2. polovině 19. století popíše základní znaky baroka, umí vyjmenovat hlavní představitele barokní kultury 
a uvede nejvýznamnější památky 

Kolonialismus porovná vývoj předních evropských států ve 2. polovině 19. století, zhodnotí podíl 
kolonií na rozvoji koloniálních říší 

Svět před 1. světovou válkou a 1. světová válka charakterizuje jednotlivé evropské mocnosti a rozdělení na sféry jejich vlivu, 
objasní příčiny vzniku 1. světové války a rozlišuje, v čem se tato válka liší od 
předchozích válečných konfliktů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Principy demokracie, její srovnání s ostatními formami vlády.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztah člověka k ostatním lidem a společnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Důležitost lidských a občanských práv, vztah člověka k ostatním lidem a společnosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Postavení českého státu v Evropě i ve světě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Vliv Evropy na kolonie a naopak.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vliv rozvíjejícího se průmyslu na životní prostředí.

   

Dějepis 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Občanská výchova - 9. ročník
• --> Český jazyk - 9. ročník
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Dějepis 9. ročník

• --> Výtvarná výchova - 9. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
vyhodnotí situaci po 1. světové válce z hlediska politiky i dopadu na život lidí 
stručně vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a dovede je srovnat se 
zásadami demokracie 

Československo a svět mezi dvěma světovými válkami
- poválečné změny a jejich odraz na mapě světa
- vznik Československa
- vznik totalitních režimů vysvětlí souvislosti mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických 

problémů 
popíše situaci po vypuknutí války, její jednotlivé fáze 
zaujme stanovisko ke všem hrůzám v průběhu války 
popíše události v Protektorátu v souvislosti s válečnými událostmi 

Druhá světová válka
- průběh války v Evropě a mimo Evropu
- Protektorát Čechy a Morava, odboj
- holocaust

zhodnotí odbojovou činnost, objasní a pochopí i kolaboraci 
charakterizuje vznik bipolárního světa, jeho vojenská, politická a hospodářská 
seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty 
objasní hlavní příčiny nástupu komunistického režimu v Československu 
porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v 
demokraciích 

Rozdělený a integrující se svět
- studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných 
supervelmocemi a jejich soupeření
- Československo od únorového převratu do r. 1989
- rozpad koloniálního systému
- hlavní ohniska válečných konfliktů ve světě

vyhodnotí hlavní problémy vývoje postkoloniálních rozvojových zemí 
zná základní instituce sjednocující se Evropy 
přiblíží události spojené se sametovou revolucí v Československu 

Současné dějiny
- sjednocování Evropy
- pád komunistických režimů a jeho důsledky
- pád totality v Československu, vznik České republiky

objasní demokratický vývoj v postkomunistických zemích 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Rozdíly mezi demokracií a totalitou, principy fungování demokracie.
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Dějepis 9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Lidská práva, rasismus, xenofobie v minulosti i současnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Postoj člověka k lidským a občanským právům, problematika rasismu a totalitních režimů.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Kulturní odlišnost a vzájemná rovnost lidí, vzájemné obohacování se kultur dnes.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Rovnocennost všech etnických skupin.

    

5.10 Občanská výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Občanská výchova
Oblast Člověk a společnost
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast předmětu

- postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků
- orientace ve významných okolnostech společenského života
- utváření vztahů žáků ke skutečnosti
- formování vnitřních postojů žáků k důležitým oblastem lidského života
- formování vědomí odpovědnosti za vlastní život
- vedení k sebepoznávání

Obsahové, časové a organizační vymezení Místo realizace - třídy, komunitní učebna, knihovna, učebna PC, veřejná prostranství mimo školu
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Název předmětu Občanská výchova
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)

Časové vymezení předmětu: 6. – 9. ročník, 1 vyučovací hodina týdně

Integrace předmětů • Výchova k občanství
Kompetence k učení:
 * získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti
 * žáci získané poznatky hodnotí, třídí a vyvozují z nich závěry
Postup: - vedení žáků k ověřování důsledků
- poskytování metod, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci 
- zadávání úkolů způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
Kompetence k řešení problémů:
 * žáci tvořivě přistupují k řešení problému, umí vyhledat vhodné informace, pracovat s nimi a umí nalézt 
řešení
 * žáci umí kriticky myslet a jsou schopni hájit svá rozhodnutí
Postup: - kladení otevřených otázek
- volný přístup k pomůckám
Kompetence komunikativní:
 * žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně 
 * žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují
 * žáci komunikují na odpovídající úrovni
 * žáci umí využívat ke komunikaci vhodné technologie 
Postup: - zájem o náměty, názory, zkušenosti žáků
- vedení žáků k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
podněcování žáků k argumentaci
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
Kompetence sociální a personální:
 * žáci umí spolupracovat v týmu, vzájemně si naslouchají a pomáhají, 
 * žáci upevňují dobré mezilidské vztahy 
 * žáci umí hodnotit svoji práci i práci ostatních
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti

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

Kompetence občanské:
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Název předmětu Občanská výchova
 * žáci znají legislativu a obecné morální zákony a dodržují je
 * žáci respektují názory ostatních
 * žáci si formují volní a charakterové rysy
 * žáci se zodpovědně rozhodují podle dané situace
Postup: - vyžadování dodržování pravidel slušného chování
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
Kompetence pracovní:
 * žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce
Postup: - dodávání sebedůvěry
-napomáhání podle potřeby při cestě ke správnému řešení
- vedení ke správnému způsobu používání techniky a vybavení

   

Občanská výchova 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Svět práce - 9. ročník
• --> Výtvarná výchova - 7. ročník
• --> Německý jazyk - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Čas nezastavíš, cyklus přírody umí najít příklady, které člověku pomáhají si vytvořit názor a vztah k domovu a 

okolnímu světu 
Rodinný život vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 

vlasti 
Rodina vysvětlí význam důvěra, vzájemná pomoc, harmonické prostředí a jeho vliv na vývoj 
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Občanská výchova 6. ročník

dítěte 
Rodinné vztahy rozpozná příčiny možných rodinných problémů, snaží se nalézt řešení 
Příbuzenské vztahy rozpozná příčiny možných rodinných problémů, snaží se nalézt řešení 
Manželství je smlouva,slib a přísaha vysvětlí význam důvěra, vzájemná pomoc, harmonické prostředí a jeho vliv na vývoj 

dítěte 
Rodina – místo návratů umí najít příklady, které člověku pomáhají si vytvořit názor a vztah k domovu a 

okolnímu světu 
Děti – pokračování našeho života rozpozná příčiny možných rodinných problémů, snaží se nalézt řešení 
Rodina – ostrov bezpečí vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 

vlasti 
Rodina dělá z domu domov vysvětlí, proč je výhodná spolupráce, umí posoudit rozdělení úkolů 
Rodina jako vzor a příklad vysvětlí význam důvěra, vzájemná pomoc, harmonické prostředí a jeho vliv na vývoj 

dítěte 
Když vlastní rodina chybí vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 

vlasti 
Život ve škole aktivně spolupracuje ve skupině, řeší problémy, přebírá odpovědnost za splněné 

úkoly 
Škola základ života aktivně spolupracuje ve skupině, řeší problémy, přebírá odpovědnost za splněné 

úkoly 
I ve škole s pravidly vysvětlí, proč je výhodná spolupráce, umí posoudit rozdělení úkolů 
Umění učit se vysvětlí, proč je výhodná spolupráce, umí posoudit rozdělení úkolů 
Lidé v koloběhu času umí vysvětlit původ a způsob dodržování svátků, uvádí příklady, pořekadel, přísloví 

a koled 
Svátky,krajové,regionální tradice umí vysvětlit původ a způsob dodržování svátků, uvádí příklady, pořekadel, přísloví 

a koled 
Další významné státní svátky umí vysvětlit původ a způsob dodržování svátků, uvádí příklady, pořekadel, přísloví 

a koled 
Přísloví, koledy a pořekadla umí vysvětlit původ a způsob dodržování svátků, uvádí příklady, pořekadel, přísloví 

a koled 
Domov je tam, kde … vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 

vlasti 
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Občanská výchova 6. ročník

Místo, kde žijeme uvede příklady památných míst obce a regionu vysvětlí, k jakým událostem či 
osobnostem se vážou chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním 
objektům 

Obec vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti k českému národu a českému 
státu 

Obecní zřízení vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti k českému národu a českému 
státu 

Životní prostředí umí najít příklady, které člověku pomáhají si vytvořit názor a vztah k domovu a 
okolnímu světu 

Má vlast vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 
vlasti 

Život v regionech určí zajímavá památná místa, historické mezníky v dějinách národa a uvede 
příklady významných osobností 

Kolik řečí znáš respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvede příklady základních práv a 
svobod člověka a dokumentů, upravujících lidská práva 

Státní symboly vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 
vlasti 

Česká rep. demokratický právní stát vysvětlí pojem národa z hlediska své přináležitosti k českému národu a českému 
státu 

Z historie umí najít příklady, které člověku pomáhají si vytvořit názor a vztah k domovu a 
okolnímu světu 

V hlubinách dávných časů umí vysvětlit původ a způsob dodržování svátků, uvádí příklady, pořekadel, přísloví 
a koled 

O Zlatý dukát určí zajímavá památná místa, historické mezníky v dějinách národa a uvede 
příklady významných osobností 

Významné osobnosti umí najít příklady, které člověku pomáhají si vytvořit názor a vztah k domovu a 
okolnímu světu 

Naši presidenti vysvětlí pochopí význam domova, své zařazení a funkci v rodině, obci, regionu a 
vlasti 

Stověžatá Praha uvede příklady památných míst obce a regionu vysvětlí, k jakým událostem či 
osobnostem se vážou chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním 
objektům 
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Občanská výchova 6. ročník

Miniúvod do lidských práv umí rozeznat hlavní způsoby vhodného a nevhodného využívání volného času 
orientuje se v nabídkách aktivit pro volný čas umí si sám sestavit program pro volný 
čas 

Já, ty, on jsme rozdílní ? respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvede příklady základních práv a 
svobod člověka a dokumentů, upravujících lidská práva 

První krok k lidským právům respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvede příklady základních práv a 
svobod člověka a dokumentů, upravujících lidská práva 

Práva dětí respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvede příklady základních práv a 
svobod člověka a dokumentů, upravujících lidská práva 

Moje práva – tvoje práva respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvede příklady základních práv a 
svobod člověka a dokumentů, upravujících lidská práva 

Volný čas umí rozeznat hlavní způsoby vhodného a nevhodného využívání volného času 
orientuje se v nabídkách aktivit pro volný čas umí si sám sestavit program pro volný 
čas 

Využití volného času umí rozeznat hlavní způsoby vhodného a nevhodného využívání volného času 
orientuje se v nabídkách aktivit pro volný čas umí si sám sestavit program pro volný 
čas 

Aktivity žáků aktivně spolupracuje ve skupině, řeší problémy, přebírá odpovědnost za splněné 
úkoly 

Odpočinek umí rozeznat hlavní způsoby vhodného a nevhodného využívání volného času 
orientuje se v nabídkách aktivit pro volný čas umí si sám sestavit program pro volný 
čas 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Rodinné vztahy, domov, umění učit se, využití volného času,lidé v koloběhu času, moje vlast.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Kolik řečí znáš, lidská práva.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Já , ty, on - jsme rozdílní, historické souvislosti.

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

145

Občanská výchova 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník
• --> Dějepis - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vysvětlí význam důvěra, vzájemná pomoc, harmonické prostředí a jeho vliv na 
vývoj dítěte 
Rozpozná příčiny možných rodinných problémů, snaží se nalézt řešení 
Učí se orientovat a pohybovat ve společnosti spolužáků 
Učí se komunikovat ve společnosti 

Život mezi lidmi, patříme k lidem, vliv rodiny, ve škole, mezi vrstevníky, 
komunikace, média

Nahlédne do života jiných kultur 
Porovnává různé podoby a projevy kultury 
Seznámí se se světovými náboženskými systémy 

Člověk a kultura, umění, krása kolem nás, víra v náboženství, nejstarší formy 
náboženství, slušnost pro každý den, kam za kulturou

Na příkladech vyloží pojem vlastenectví a odliší projevy vlasteneckých pocitů od 
projevů nacionalismu 

Přírodní a kulturní bohatství krásy naší země, ochrana přírodního a kulturního 
bohatství, zachraňme Zemi

Projevuje smysl a cit pro kulturní rozdíly, respektuje odlišné projevy kultury a 
kulturní zvláštnosti 
Dokáže se rozhodnout, jak vhodně nakládat s penězi. 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. 
Rozlišuje, ze kterých zdrojů pochází příjmy státu a do kterých důležitých oblastí stát 
směřuje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu 
získávají občané. 

Majetek v našem životě, naše potřeby, majetek a vlastnictví, mít nebo být?

Rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a 
způsoby jejich ochrany. Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování. 
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Na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii – demokracii a diktaturu 
Vysvětlí, jaké výhody má demokratický způsob řízení státu pro každodenní život 
občanů 
Stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR 

Řízení společnosti, stát, cesta k demokracii, volby, začlenění do veřejného života

Bude znát členské země Evropské unie 
Bude znát členské země Evropské unie Svět kolem nás, spolupráce mezi zeměmi Evropy, tolerance k národnostním 

menšinám, nadnárodní společenství, ochrana obyvatel za mimořádných událostí Posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy 
Respektuje odlišné názory či zájmy lidí i odlišné způsoby jejich chování i myšlení, je 
tolerantní k menšinám 
Uvede příklady základních práv a svobod každého člověka a dokumentů 
upravujících lidská práva 

Lidská práva, lidská práva v dokumentech, rovnost a nerovnost, svoboda a autorita, 
morálka a mravnost, Všeobecná deklarace lidských práv

Respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí 
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v případě potřeby dokáže 
přiměřeně uplatňovat svá práva 

Právo v každodenním životě, význam právních vztahů, důležité právní vztahy a 
závazky z nich vyplývající, základn práva spotřebitele

Uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Začlenění do veřejného života, volební právo, právo v každodenním životě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Život mezi lidmi - škola, vrstevníci, rodina, slušné chování, morálka a mravnost.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Zachraňme Zemi, ochrana přírodního a kulturního bohatství.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Spolupráce mezi zeměmi, tolerance k národnostním menšinám.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Média a způsoby komunikace.
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Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník
• --> Výtvarná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Člověk jako jedinec, vnitřní svět člověka rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a vlastnostmi svými a jiných lidí, snaží 

se o vlastní sebepoznání 
Podobnost a odlišnost lidí – prožívání, chování, vlastnosti, schopnosti rozpozná rozdíly mezi prožíváním, jednáním a vlastnostmi svými a jiných lidí, snaží 

se o vlastní sebepoznání 
Psychické procesy a stavy stanovuje si cíle s ohledem na svou osobnost (zájmy atd.) a plánuje kroky k jejich 

dosažení, trénuje a posiluje vůli 
uvede příklad kladných a záporných charakterových vlastností a jejich projevů,určí 
své kladné a záporné vlastnosti, navrhne možnosti usměrnění svých záporných 
vlastností a stanoví si reálný plán 

Osobní vlastnosti, vůle, charakter

popíše rozdíl mezi zdravým sebevědomím a sebevědomím nízkým a přehnaným, 
uvede, co by mohlo přispět ke zdravému sebevědomí 
vhodně koriguje své chování a jednání Sebepoznání a seberegulace, sebevědomí
snaží se o sebepoznání - pomocí testů, psychologických cvičení, 
sebereflexe,kontroluje své chování a jednání a pozitivně je usměrňuje 
oceňuje kladné vlastnosti druhých a ve vhodných situacích umí taktně upozornit na 
jejich nedostatky 

Komunikace mezi lidmi, řešení konfliktů

dodržuje pravidla dialogu, naslouchá druhému, vhodně reaguje, argumentuje, 
vysvětlí, obhajuje svůj názor, uvede možnosti řešení konfliktu a nenásilně je užívá, 
sděluje, srozumitelně formuluje svůj názor 

Stát a hospodářství, zboží, statky a služby Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 
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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 
Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti 

Dělba práce, výroba, obchod a služby, nabídka a poptávka

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 
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 

Fungování trhu, tržní hospodářství, tvorba ceny, inflace

Přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, 
respektuje odlišnosti ostatních (kulturní, názorové, vzhledové…) bez posměšků, 
používá empatie – umí se vžít do pocitů druhých (menšiny), vysvětlí, proč je 
rasismus porušováním lidských práv 
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a 
institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a 
státu 

Stát a právo, morální a právní normy, následky porušování norem

objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 
objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů Právní vztah - jeho účastníci, obsah, předmět, právní způsobilost, právní řád, právní 

systém, právní oblast, právní odvětví, právní předpisy, právní normy dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich 
porušování 

Ústava ČR, její struktura objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 
Zákonodárná moc v ČR, volby do Parlamentu ČR, poměrný a většinový systém, 
mandát, poslanecká imunita, legislativní proces

vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak 
mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

Výkonná moc v ČR, vláda a prezident, činnost ministerstev Vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád a respektovat právní 
normy našeho státu, 
Uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní ochrany občanů, např. policie, 
státní zastupitelství, soudy, advokáti, notáři. 

Soustava soudů v ČR, občanskoprávní a trestní řízení

Rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí trestní postižitelnost občanů, 
např. pokuta, odnětí svobody a jiné. 
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Vysvětlí, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád a respektovat právní 
normy našeho státu, 

Listina základních práv a svobod, ombudsman, prosazování svých práv a 
respektování práv druhých

Uvede příklady práv a povinností , které vyplývají z důležitých právních vztahů, 
např. vlastnictví předmětů, pracovní poměr, manželství, reklamační nároky. 
Rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí trestní postižitelnost občanů, 
např. pokuta, odnětí svobody a jiné. 

Protiprávní jednání – druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 
postižitelnost

Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání 
Orgány EU a jejich funkce Uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Vnitřní svět člověka -vůle, charakter, sebepoznání, sebevědomí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Výroba, obchod, služby - reklama.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Formy vlády a způsob rozhodování, Ústava, prosazování svých práv a respektování práv druhých.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity
Podobnost a odlišnost lidí , komunikace mezi lidmi jiného smýšlení /náboženské přesvědčení/.

   

Občanská výchova 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 7. ročník
• --> Dějepis - 8. ročník
• --> Dějepis - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Na příkladech známých států rozliší republiku a monarchii, demokracii a diktaturu. 
Vysvětli, jaké výhody má demokratický způsob státu pro každodenní život občana. 
Rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu. Zhodnotí, jak může 
pomoci v situacích ohrožení státu a jeho obrany. 

Právní základy státu - znaky státu, typy a formy státu, co obnáší být občanem, 
občan a stát, státní občanství ČR, obrana státu

Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. 
Uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Státní správa a samospráva - orgány a instituce státní správy a samosprávy, jejich 

úkoly, složky státní moci, jejich orgány a instituce, volby a volební systém (znaky 
demokratického způsobu rozhodování a řízení státu), význam politického 
pluralismu, význam a formy voleb do zastupitelstev ČR

Charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány 
a instituce. 

Charakterizuje a porovná složky státní moci a vysvětlí, jaké úkoly plní jejich orgány 
a instituce. 
Stručně charakterizuje hlavní formy voleb do zastupitelstev ČR. 
Respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí. 
Uvede příklady základních práv a svod každého člověka a dokumentů, upravující 
lidská práva. 
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod a v případě potřeby dokáže 
přiměřeně uplatňovat svá práva. 
Vysvětli, proč je každý občan povinen dodržovat právní řád a respektovat právní 
normy našeho státu. 
Uvede příklady činnosti důležitých orgánů právní ochrany občanů, např. policie, 
státní zastupitelství, soudy, advokáti, notáři. 
Orientuje se ve významných dokumentech, v nichž se publikují právní předpisy. 
Rozliší protiprávní jednání a na příkladech posoudí trestní postižitelnost občanů, 
např. pokuta, odnětí svobody a jiné. 

Právo a spravedlnost - lidská práva, základní lidská práva, práva dítěte, úprava 
lidských práv a práv dětí v dokumentech, diskriminace, poškozování lidských práv, 
právní řád ČR, právní normy, význam funkce právního řádu, orgány právní ochrany 
občanů, publikování právních předpisů,sankce, soudy, smlouvy, protiprávní 
jednání, trestní postižitelnost, právo v každodenním životě, člověk v právních 
vztazích, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající

Uvede příklady práv a povinností , které vyplývají z důležitých právních vztahů, 
např. vlastnictví předmětů, pracovní poměr, manželství, reklamační nároky. 
Popíše a objasní funkce a podoby peněz, způsoby zacházení s penězi a rizika 
spojená s hospodařením s penězi. 
Na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu. 
Vysvětlí mechanismus výroby, obchodu a služeb, jejich návaznost a funkce. 

Stát a hospodářství - obchod, peníze, zisk, základy ekonomie, tržní hospodářství, 
výroba, obchod, služby, možnosti státu v ekonomice, nástroje hospodářské politiky 
státu, banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty 
finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků, hospodaření – úspory, 
investice, úvěry, splátkový prodej, leasing

Popíše, jaké jsou zdroje státních příjmů a výdajů. 
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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. 
Uvede příklady některých globálních problémů současnosti a jejich možných 
důsledků pro život lidstva, uvede příklady některých projevů globalizace v 
současném světě a objasní její klady a zápory 
Uvede výhody vstupu do EU 
Uvede příklady činnosti mezinárodních organizací, kte kterým má ČR vztah (OSN, 
WHO, NASO, UNICEF) 
Posoudí význam ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce mezi státy 
Respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí. 

Člověk hledá svůj svět- významné globální problémy (příklady globálních problémů, 
jejich příčin a možných důsledků pro život lidstva), globalizace (projevy, klady a 
zápory), mezinárodní vztahy – integrační proces v Evropě (EU a ČR, význam 
evropské integrace), mezinárodní organizace, mezinárodní spolupráce

Rozhoduje se uvážlivě a vhodně v každodenních situacích a nevyhýbá se řešení 
osobních problémů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Člověk hledá svůj svět.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě
Státní správa a samospráva, význam politického pluralismu, demokratický způsob vládnutí, právní řád.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Význam evropské integrace, mezinárodní organizace.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Lidské vztahy na celém světě.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Tržní hospodářství : výroba odpady, mezínárodní obchod - doprava.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Globální problémy současnosti.
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5.11 Fyzika 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Fyzika
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu fyzika:

 * směřuje k podpoře hledání a poznávání fyzikálních faktů a jejich vzájemných souvislostí
 * vede k rozvíjení a upevňování dovedností objektivně pozorovat a měřit fyzikální vlastnosti a procesy
 * vede k vytváření a ověřování hypotéz
 * učí žáky zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy mezi nimi
 * směřuje k osvojení základních fyzikálních pojmů a odborné terminologie
 * podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování

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

Řád učebny fyziky je součástí vybavení učebny , dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda:
-chemie : jaderné reakce, radioaktivita, skupenství a vlastnosti látek, atomy, atomové teorie
- přírodopis: světelná energie (fotosyntéza), optika (zrak), zvuk (sluch), přenos elektromagnetických signálů, 
srdce - kardiostimulátor
- zeměpis: magnetické póly Země, kompas, sluneční soustava
Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. ročníku jednu hodinu týdně a v 7., 8. a 9.ročníku 
dvě hodiny týdně.

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

Kompetence k učení:
 * vedou k vyhledávání, třídění a propojování informací
 * vedou k používání odborné terminologie
 * vedou k samostatnému měření, experimentování a porovnávání získaných informací
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Název předmětu Fyzika
 * vedou k nalézání souvislostí mezi získanými daty
Kompetence k řešení problémů:
 * učitel zadává takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce, tj. nalezení 
problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení, vyhodnocení získaných dat
Kompetence komunikativní:
 * práce ve skupinách je založena na komunikaci mezi žáky, respektování názorů druhých, na diskusi
 * učitel vede žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
Kompetence sociální a personální:
 * využívání skupinového a inkluzivního vyučování vede žáky ke spolupráci při řešení problémů
 * učitel navozuje situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti
Kompetence občanské:
 * učitel vede žáky k šetrnému využívání elektrické energie, k posuzování efektivity jednotlivých 
energetických zdrojů
 * učitel podněcuje žáky k upřednostňování obnovitelných zdrojů ve svém budoucím životě
 * (např. tepelná čerpadla jako vytápění novostaveb)
Kompetence pracovní:
 * učitel vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a 
zařízeními

   

Fyzika 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 6. ročník
• --> Chemie - 8. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Matematika - 7. ročník
• --> Výtvarná výchova - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
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Fyzika 6. ročník

• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles 
správně používá pojem atom, molekula-má představu o tom, z čeho se skládá 
atom 

Látka a těleso
- částicové složení látek, složení atomu
(jádro, obal, proton, neutron a elektron)
- rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné popíše rozdíl mezi látkou pevnou, kapalnou a plynnou a vlastnosti, kterými se od 

sebe liší 
ovládá značky a jednotky základních veličin 
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku 

Fyzikální veličiny
-délka

změří délku tělesa, výsledek zapsat a vyjádřit v různých jednotkách 
-hmotnost změří hmotnost pevných a kapalných těles na sklonných a rovnoramenných vahách 

a výsledek zapíše ve vhodné jednotce 
-objem změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí odměrného válce a zapsat 

výsledek 
-teplota změří teplotu pomocí teploměrů, určí rozdíl teplot z naměřených hodnot 
-teplotní roztažnost těles předpoví, zda se délka či objem tělesa při změně teploty zvětší nebo zmenší 
-čas změří časový úsek pomocí stopek a orientuje se na ciferníku hodin 

z hmotnosti a objemu vypočítá hustotu, s porozuměním používá vztah ρ=m/V, měří 
hustoměrem, pracuje s tabulkami 

-hustota

rozpozná, zda na dané těleso působí síla a pomocí prodloužené pružiny porovná 
podle velikosti dvě působící síly 

-síla působící na těleso změří sílu siloměrem 
-gravitační síla, gravitační pole užívá s porozuměním vztah mezi gravitační silou působící na těleso a hmotností 

tělesa F=m.g při řešení jednoduchých úloh 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (vedení a organizování práce skupiny) žák se umí orientovat v různých fyzikálních veličinách a jednotkách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Fyzika 6. ročník

Cvičení smyslového vnímání, cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů žák pomocí smyslového vnímání rozpoznává vlastnosti látek, elektrické vlastnosti látek, 
magnetické vlastnosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Aplikace fyziky v každodenních skutečnostech, které se týkají  různých fyzikálních veličin.

   

Fyzika 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 9. ročník
• --> Matematika - 6. ročník
• --> Matematika - 7. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník
• --> Tělesná výchova - 8. ročník
• --> Tělesná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Fyzikální veličiny fyzikální veličiny dokáže vyjádřit v různých jednotkách (d, V, m, t) 
Elektrické vlastnosti těles porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) 

rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu Pohyb a klid tělesa, jejich relativnost
znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj k 
danému času dráhu a naopak 

Dráha a čas změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas 
Okamžitá a průměrná rychlost rovnoměrného pohybu určí průměrnou rychlost z dráhy uražené tělesem za určitý čas 
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Fyzika 7. ročník

používá s porozuměním vztah v=s/t pro rychlost rovnoměrného pohybu tělesa při 
řešení úloh 
znázorní grafem závislost dráhy rovnoměrného pohybu na čase a určí z něj k 
danému času dráhu a naopak 

Síla rozeznává jednotlivé druhy sil 
změří třecí sílu 
užívá s porozuměním poznatek, že třecí síla závisí na druhu materiálu a drsnosti 
třecích ploch, ale nikoli na jejich obsahu 

Třecí síla

navrhne způsob zvětšení nebo zmenšení třecí síly 
v jednoduchých případech určí velikost a směr působící tlakové síly Tlaková síla
užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla 
působí 

Tlak užívá s porozuměním vztah mezi tlakem, takovou silou a obsahem plochy na níž síla 
působí 

Skládání sil, výslednice sil určí výpočtem i graficky velikost a směr výslednice dvou sil stejných či opačných 
směrů 

Těžiště tělesa určí pokusně těžiště tělesa a pro praktické situace využívá fakt, že poloha těžiště 
závisí na rozložení látky v tělese 

Otáčivé účinky síly rozeznává jednotlivé druhy sil 
Páka využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro 

vysvětlení praktických situací 
Pevná kladka využívá poznatky o podmínkách rovnovážné polohy na páce a pevné kladce pro 

vysvětlení praktických situací 
Pascalův zákon užívá Pascalův zákon k vysvětlení funkce hydraulických zařízení 
Hydrostatický tlak vysvětlí vznik hydrostatického tlaku a s porozuměním používá vztah p=h ρ g k 

řešení problémů a úloh 
Vztlaková síla působící na tělesa v kapalině objasní vznik vztlakové síly a určí její velikost a směr v konkrétní situaci 
Plování, vznášení se a potápění těles v kapalině porovnáním vztlakové a gravitační síly dokáže předpovědět, zda se těleso potopí v 

kapalině, zda se v ní bude vznášet nebo zda bude plovat na hladině 
Atmosférický tlak vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě 
Tlak plynu v uzavřené nádobě vysvětlí vznik atmosférického tlaku, změří ho a určí tlak plynu v uzavřené nádobě 
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Fyzika 7. ročník

rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla Světlo, zdroj světla
rozliší mezi zdrojem světla a tělesem, které světlo pouze odráží 

Přímočaré šíření světla využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře, objasní vznik stínu 
Rychlost světla vyhledá hodnotu rychlosti světla v tabulkách pro vakuum a pro další optická 

prostředí 
Odraz světelného paprsku využívá zákona odrazu světla na rozhraní dvou optických prostředí k nalezení 

obrazu v rovinném zrcadle 
Zrcadla pokusně určí rozdíl mezi dutým a vypuklým zrcadlem a dokáže uvést příklad jejich 

využití v praxi- najde pokusně ohnisko dutého zrcadla 
Lom světla na optickém rozhraní rozhodne na základě znalostí o rychlostech světla ve dvou prostředích, zda se 

světlo při přechodu z jednoho prostředí do druhého bude lámat ke kolmici nebo od 
kolmice 
rozliší pokusně spojku a rozptylku, najde pokusně ohnisko tenké spojky a určí její 
ohniskovou vzdálenost 
dokáže popsat, z čeho jsou složeny jednoduché optické přístroje a jak se využívají v 
běžném životě 

Optické čočky

porozumí pojmům krátkozrakost a dalekozrakost a způsobu nápravy těchto očních 
vad brýlemi 

Rozklad světla pokusně objasní rozklad bílého světla optickým hranolem, vysvětlí vznik duhy v 
přírodě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Vlastnosti látek a těles v rámci krajinné sféry.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení praktických příkladů a úkolů fyzikálních jevů. Pohyb, síla, tlak, světlo.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Projekty, prezentace výsledků měření fyzikálních veličin. Pohyb, síla, tlak, světlo.

   

Fyzika 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 6. ročník
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Fyzika 8. ročník

• --> Matematika - 8. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Mechanická práce rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci 

koná s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh 
Výkon rozumí pojmu mechanická práce a výkon, dokáže určit, kdy těleso ve fyzice práci 

koná s porozuměním používá vztah W=Fs a P=W/t při řešení problémů a úloh 
Polohová a pohybová energie z vykonané práce určí v jednoduchých případech změnu polohové a pohybové 

energie, je schopen porovnat pohybové energie těles na základě jejich rychlostí a 
hmotností 

Vnitřní energie tělesa vysvětlí změnu vnitřní energie tělesa při změně teploty 
Tepelná výměna rozpozná v přírodě a v praktickém životě některé formy tepelné výměny (vedením, 

tepelným zářením) 
Teplo přijaté a odevzdané tělesem dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného tělesem, zná-li hmotnost, 

měrnou tepelnou kapacitu a změnu teploty tělesa (bez změny skupenství) 
rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a bude schopen uvést praktický příklad 
(tání, tuhnutí, vypařování, var, kondenzace,sublimace a desublimace) 
určí skupenské teplo tání u některých látek 
zjistí, kdy nastává kapalnění vodní páry ve vzduchu, dokáže vysvětlit základní 
meteorologické děje 

Změny skupenství

objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě 
určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou 
podmínkou látkové prostředí 

Akustika - zvuk, zdroj zvuku,šíření zvuku, odraz zvuku

chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit 
vznik ozvěny 
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Fyzika 8. ročník

využívá s porozuměním poznatek, že rychlost zvuku závisí na prostředí, kterým se 
zvuk šíří 
zjistí, že výška tónu je tím větší, čím větší je jeho kmitočet 
rozumí pojmu hlasitost zvuku a má představu, jak hlasité jsou různé zdroje zvuku v 
jeho okolí 

Tón, výška tónu, kmitočet tónu, hlasitost zvuku

určí možnosti, jak omezit nepříznivý vliv nadměrně hlasitého zvuku na člověka 
Elektrická síla, elektrické pole ověří, jestli na těleso působí elektrická síla a zda v jeho okolí existuje elektrické 

pole 
pokusně ověří, za jakých podmínek prochází obvodem elektrický proud 
objasní účinky elektrického proudu (tepelné, světelné, pohybové) 

Elektrický proud

změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem 
změří elektrický proud ampérmetrem a elektrické napětí voltmetrem Elektrické napětí
volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí 
dodržuje pravidla bezpečné práce při zacházení s elektrickými zařízeními, objasní 
nebezpečí vzniku zkratu a popíše možnosti ochrany před zkratem 

Pravidla bezpečné práce, zkrat, pojistka

volí k jednotlivým spotřebičům vhodný zdroj napětí 
Ohmův zákon používá s porozuměním Ohmův zákon pro kovy v úlohách ( A = U/I ) 
Odpor vodiče pochopí, že odpor vodiče se zvětšuje s rostoucí délkou a teplotou vodiče, zmenšuje 

se se zvětšujícím se obsahem jeho průřezu a souvisí s materiálem, ze kterého je 
vodič vyroben 
správně sestaví jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod podle schématu Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod
odliší zapojení spotřebičů v obvodu za sebou a vedle sebe a určí výsledné elektrické 
napětí, výsledný elektrický proud a výsledný odpor spotřebičů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení praktických příkladů a úkolů fyzikálních jevů. Práce, energie, teplo, akustika, elektřina.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vlastnosti látek a těles v rámci krajinné sféry. Problém energií.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Projekty, prezentace výsledků měření fyzikálních veličin. Práce, energie, teplo, akustika, elektřina.
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Fyzika 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník
• --> Chemie - 9. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Výtvarná výchova - 7. ročník
• --> Výtvarná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Atom a jeho složení porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) 

porozumí základním pojmům (atom a jeho složení, molekula, iont) 
na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se budou dvě tělesa elektricky 
přitahovat či odpuzovat 

Proton, neutron, elektron

podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont 
podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont Elektrický náboj
rozliší pokusně vodič od izolantu 

Iont podle počtu protonů a elektronů v částici pozná, zda jde o kladný či záporný iont 
Vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech uvede příklady vedení elektrického proudu v kapalinách a v plynech z běžného 

života a z přírody 
Elektrický proud v polovodičích zapojí správně polovodičovou diodu 

rozliší stejnosměrný proud od střídavého na základě jejich časového průběhu 
ověří pokusem, na čem závisí velikost indukovaného proudu v cívce a objasní vznik 
střídavého proudu 

Elektromagnetická indukce, střídavý proud, transformátor

popíše funkci transformátoru a jeho využití při přenosu elektrické energie 
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dokáže popsat způsob výroby a přenosu elektrické energie Výroba a přenos elektrické energie
popíše některé nepříznivé vlivy při výrobě elektrické energie v elektrárnách na 
životní prostředí 
vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, pojem řetězová reakce a popíše, na jakém 
principu funguje jaderný reaktor 
porozumí jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné elektrárně 

Atomy a záření, radioaktivita, štěpení atomového jádra, řetězová reakce, jaderný 
reaktor

dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního a ultrafialového záření na lidský 
organismus 
odliší planetu a hvězdu Vesmír
objasní střídání dne a noci, ročních období a vznik jednotlivých měsíčních fází 
popíše Sluneční soustavu a má představu o pohybu vesmírných těles (na základě 
poznatků o gravitačních silách) 
popíše hlavní součásti Sluneční soustavy (planety, měsíce, planetky, komety) 

Sluneční soustava

má představu, jaké děje se odehrávají na Slunci 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Řešení praktických příkladů a úkolů fyzikálních jevů. Elektrodynamika, střídavý proud, jaderná fyzika.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Jaderná fyzika, energetika obecně.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Projekty, prezentace výsledků měření fyzikálních veličin. Elektrodynamika, střídavý proud, jaderná fyzika.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Téma Vesmír. 
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5.12 Chemie 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Chemie
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu chemie:

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

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

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: 
 * frontální výuka je spojována s praktickými cvičeními
 * nácviky jednoduchých laboratorních metod a postupů 
 * práce ve skupinách
 * demonstrační pokusy
Rozdělení žáků do skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezen vybavením školy pomůckami. 
Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou.
Řád učebny chemie a laboratorní řád je nedílným vybavením učebny a laboratoře, dodržování uvedených 
pravidel je pro každého žáka i vyučujícího závazné.
Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s 
matematikou (např. zeměpis – surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis – význam zelených 
rostlin, životní prostředí, zdraví, fyzika – vlastnosti látek, matematika – chemické výpočty).
Předmětem prolínají průřezová témata, důraz je kladen na zodpovědnost každého jedince za své zdraví 
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Název předmětu Chemie
(Osobnostní a sociální výchova , Výchova demokratického občana), na zodpovědnost a spoluzodpovědnost 
za stav životního prostředí (Environmentální výchova, Myšlení v evropských a globálních souvislostech).
Organizační a časové vymezení
Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně. 

Integrace předmětů • Chemie
Kompetence k učení:
Učitel :
 * vede žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich 
přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a 
jejich vysvětlení
 * vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů a značek
 * dává žákům možnost samostatně či ve skupinách formulovat závěry na základě pozorování a pokusů
Kompetence k řešení problémů:
Učitel:
 * předkládá problémové situace související s učivem chemie
 * dává žákům možnost volit různé způsoby řešení
 * dává možnost obhajovat svá rozhodnutí
 * vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení
 * vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické 
podstaty
 * klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
Kompetence komunikativní:
Učitel:
 * vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
 * podněcuje žáky k argumentaci
 * zadává takové úkoly, při kterých mohou žáci navzájem komunikovat 

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

Kompetence sociální a personální:
Učitel:
 * zadává úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 * podněcuje žáky ke smysluplné diskusi 
 * vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných
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Název předmětu Chemie
Kompetence občanské:
Učitel:
 * společně s žáky respektuje pravidla pro práci s chemickými látkami, řád učebny a laboratorní řád
 * vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
 * předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí
 * vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc a poskytnout první pomoc)
Kompetence pracovní:
Učitel:
 * vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení
 * vyžaduje dodržování vymezených pravidel / povinností z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých a 
ochrany životního prostředí 
 * zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi

   

Chemie 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 6. ročník
• --> Matematika - 7. ročník
• --> Matematika - 9. ročník
• --> Zeměpis - 9. ročník
• --> Chemie - 9. ročník
• --> Fyzika - 6. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník
• --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Chemie 8. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) 
rozliší fyzikální a chemický děj 

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost, chemické děje

zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění 
Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech zná zásady bezpečné práce,dovede poskytnout 1. pomoc,zná tel. číslo záchr. služby, 

umí přivolat pomoc 
umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí 
zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený 
zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění 

Směsi různorodé a stejnorodé, roztoky, složení roztoků, hmotnostní zlomek

umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a %koncentraci, připraví roztok 
daného složení 
zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí - usazování, 
filtrace, destilace, krystalizace 
umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách 

Oddělování složek směsí

umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí 
umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a znečištění 
zná hygienické požadavky na pitnou vodu 

Voda

zná hlavní znečišťovatele pitné vody 
zná procentový obsah hlavních složek vzduchu 
umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny 
zná hlavní znečišťovatele vzduchu 

Vzduch

umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu 
zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron, valenční 
elektron, valenční vrstva, protonové číslo, 
umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu 

Atom, molekula, ionty

umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou 
Chemické prvky, kovy, nekovy, polokovy zná české názvy a značky prvků H, Li, Na, K, e, Mg, Ca, a, Ra, V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, 

Os, Co, Ni, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, B, Al, C, Si, Sn, P, N, P, As, Sb, O, S, F, Cl, Br, I, 
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Chemie 8. ročník

He, Ne, Ar 
s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak 
zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, 
umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 
s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak 
zná princip uspořádání prvků v PSP 

Periodická soustava prvků (PSP)

zná znění a význam periodického zákona 
Chemické sloučeniny umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou 
Chemická vazba určí charakter chemické vazby podle elektronegativity 

umí zapsat jednoduché rovnice, pozná výchozí látky a produkty chemické reakce Chemické reakce
dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 
umí zformulovat zákon zachování hmotnosti Zákon zachování hmotnosti
dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici 
umí vysvětlit pojem halogenid 
zná pravidla názvosloví halogenidů 

Halogenidy

zná význam a užití NaCl 
umí vysvětlit pojem oxid 
zná pravidla názvosloví oxidů 
zná význam a užití CO, CO2, SO2, SO3, NO, NO2, CaO 
zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid 

Oxidy

zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě 
zná rozmezí pH kyselin a zásad, orientuje se na stupnici pH Kyselost a zásaditost roztoků, pH
zná pojem pH indikátor 
umí vysvětlit pojem kyselina 
zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H2SO4, HNO3 

Kyseliny

zná zásady bezpečné práce s kyselinami, umí poskytnout první pomoc při poleptání 
umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) 
zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, NH4OH, Ca(OH)2 

Hydroxidy

zná zásady bezpečné práce s hydroxidy, umí poskytnout první pomoc při poleptání 
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Chemie 8. ročník

zná reaktanty a produkty neutralizace (obecně,ze zadání konkrétních reaktantů 
dokáže určit názvy a vzorce produktů 

Neutralizace

zná příklady užití neutralizace v praxi 
umí vysvětlit pojem sůl 
zná vybrané metody přípravy solí 

Soli

zná příklady použití solí z praxe - hnojiva, stavební pojiva, modrá skalice, vápenec, 
zná chem.princip výroby páleného a hašeného vápna, tvrdnutí malty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Zodpovědnost za své zdraví, pomoc zraněným lidem.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Likvidace úniku ropných a jiných škodlivých látek.
Nebezpečí poškození živ. prostředí některými prvky a jejich sloučeninami (těžké kovy, baterie z mobilních tel., součástky PC v odpadu). 
Vliv pH na život ve vodě (mrtvá jezera v Kanadě, řeky u nás).
Reakce kyselinotvorných oxidů v atmosféře, působení kyselých dešťů, vznik smogu a jeho vliv na zdraví.
Nebezpečí havárií při výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Význam vody a vzduchu jako základní podmínky života.
Vliv pH na život ve vodě (mrtvá jezera v Kanadě, řeky u nás).
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
Kritický přístup k inf. z médií k probl. čistoty vody a vzduchu.
Sledování a vyhledávání inf. o nových objevech v mikrosvětě (nanotechnologie apod.). 
Informace a názory v médiích k problematice solení vozovek, formulace vlastních názorů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Solení silnic.
Nebezpečí nadměrného hnojení umělými hnojivy ( stav plodin, ohrožení zdrojů pitné vody, poškození půdy, apod. ).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Osobní zodpovědnost při práci se žíravými kyselinami a hydroxidy, poskytování první pomoci při poleptání, pomoc zraněnému, přivolání lékařské pomoci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobní zodpovědnost za stav čistoty vody a vzduchu.
Osobní zodpovědnost jedince za své zdraví ( NaCl - hypertenze, revize plynových spotřebičů v domácnosti, význam hromadné dopravy - oxidy ve výfukových plynech, 
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Chemie 8. ročník

užívání hnojiv a pod.).
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Čistota vody a vzduchu jako globální problém lidstva, dotace EU na projekty ochrany a čistění vody a ovzduší, význam trop. deštných pralesů a zeleně obecně, význam 
korálů a planktonu. 
Znečištění životního prostředí jako globální problém lidstva.

   

Chemie 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 9. ročník
• --> Zeměpis - 8. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Chemie - 8. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník
• --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 7. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník
• --> Výtvarná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce 
umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině 
zná princip výroby surového železa a oceli 
zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí 

Redox reakce, energie, hoření, hašení požárů

umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí 
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Chemie 9. ročník

umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná příklady z praxe 
zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie 
zná vliv produktů spalování na životní prostředí 
zná pravidla bezpečné práce, principy hašení požárů 

Chemické výpočty - molární hmotnost; koncentrace; látkové množství; hmotnostní 
zlomek

provádí základní chemické výpočty 

zná vliv produktů spalování na životní prostředí 
zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty zpracování ropy a uhlí 

Zdroje uhlovodíků

zná významné chemické závody v ČR, objasní chování a jednání při haváriích s 
únikem nebezpečných látek 
zná význam ropy, zemního plynu a uhlí, hlavní produkty zpracování ropy a uhlí 
zná pojem uhlovodíky, čtyřvaznost uhlíku 
rozliší řetězec otevřený, uzavřený, nevětvený, větvený 
zná obecné vlastnosti uhlovodíků 
umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků C1 -C10 
zná pojmy alkan, alken, alkin, aren 
umí zařadit uhlovodíky do skupin podle vazeb 

Uhlovodíky

zná vzorec, význam, užití metanu, etanu, propanu, butanu, etenu, etinu, benzenu 
zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek Deriváty uhlovodíků
umí zařadit derivát podle charakteristické skupiny 

Halogenderiváty uhlovodíků zná význam freonů 
zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu Alkoholy, fenoly
zná důsledky působení metanolu a etanolu na člověka 

Karbonylové sloučeniny zná vlastnosti a význam užití formaldehydu, acetaldehydu, acetonu 
zná význam a užití kys. mravenčí, kys. octové Karboxylové kyseliny
umí zapsat obecné schéma neutralizace karb. kyseliny a obecné schéma 
esterifikace 
zná rovnici a podmínky fotosyntézy 
zná rozdělení a vlastnosti sacharidů (mono-, oligo-, poly-) 

Sacharidy

umí zařadit glukózu, fruktózu, sacharózu, škrob, glykogen, celulózu, zná jejich 
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Chemie 9. ročník

výskyt a význam 
rozliší tuky podle původu, zná příklady z praxe 
rozliší tuky a oleje, zná příklady z praxe 
zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu 

Tuky

umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a saponátů a vliv na životní 
prostředí 
zná vlastnosti, rozdělení a zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam Bílkoviny
zná faktory poškozující bílkoviny 
umí vysvětlit rozdíl mezi plastem a přírodním materiálem z hlediska užitných 
vlastností a vlivu na životní prostředí 
zná rozdělení plastů podle vlastností 
zná běžně užívané zkratky plastů (PE, PP, PET, PAD, PES, PVC, PS), jejich vlastnosti a 
užití 

Plasty a umělá textilní vlákna

zná význam recyklace plastů 
zná princip výroby surového železa a oceli 
zná princip koroze a způsob ochrany kovů před korozí 
umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí 
umí vysvětlit rozdíl v užitných vlastnostech mýdel a saponátů a vliv na životní 
prostředí 
zná zásady zdravé výživy 
zná významné chemické závody v ČR, objasní chování a jednání při haváriích s 
únikem nebezpečných látek 
zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně užívanými v domácnosti. 
zná pojmy léčiva, analgetika, antipyretika, analgetika, drogy, doping, pesticidy, 
herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny 
zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání 
zná význam hnojiv, rozdělení podle původu a složení 

Chemie v životě člověka

zná běžně užívané stavební materiály a pojiva 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
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Vlastní zodpovědnost za bezpečnou práci s topnými plyny a palivy, při práci s uhlovodíky (zemní plyn, acetylen, benzen atd.), při práci s deriváty uhlovodíků ( 
rozpouštědla, ředidla, barvy ), při práci s acetonem (karcin. látka).
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Poškození zdraví užíváním alkohol. nápojů, nebezpečí vzniku závislosti na alkoholu.
Osobní zodpovědnost za svoji výživu, nadměrný příjem cukru, tuků, cholesterol.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Stav tropických deštných pralesů.
Poškození ozónové vrstvy.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Význam sběru starého železa a ostatních kovů jako průmyslové suroviny, hospodářské ztráty způsobené korozí železa. 
CO2 , CH4 jako skleníkové plyny, SO2 jako vedl. produkt spalování uhlí – kyselé deště.
Nebezpečí havárie při přepravě a zpracování ropy.
Znečišťování živ. prostředí (a odpadních vod) org. rozpouštědly a ředidly, v chemických výrobách.
Znečištění odpadních vod saponáty.
Nakládání se zbytky org. rozpouštědel, acetonu aj.
Plasty v odpadech, význam recyklace.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Zákony o výrobě, prodeji a užívání alkoholických nápojů.
Zákony a předpisy o odpadech, recyklaci plastů.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Závislost sv. hospodářství na těžbě ropy, ochrana těžebních, dopravních a zpracovatelských provozů ropy a plynu před teror. útoky.
Poškození ozónové vrstvy jako globální problém lidstva.
Stav tropických deštných pralesů.
Znečištění odpadních vod saponáty jako globální problém lidstva.
Plasty jako globální problém lidstva.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobní zodpovědnost při nakládání s použitými plasty.
Osobní zodpovědnost při práci s chemickými látkami v domácnosti, zaměstnání.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Nebezpečí zneužití přírodního bohatství zemí 3. světa.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Informace o haváriích tankerů.
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Výsledky průzkumu KHS o užívání alkohol. nápoj nezletilými, vlastní anketa ve třídě.
Informace o nových poznatcích a výzkumu dědičnosti.
.

    

5.13 Přírodopis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Přírodopis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu Předmět Přírodopis umožňuje všem žákům seznámit se se stavbou, funkcemi a vlastnostmi rostlin, 

živočichů 
a člověka, získat poznatky z oblasti neživé přírody a jejím vztahem k živé přírodě. Tímto si vytvoří správný 
postoj k problematice ekologie životního prostředí, porozumí zákonitostem přírodních procesů. 
Ze získaných informací může zkoumat příčiny přírodních procesů a souvislostí mezi nimi, poznat a uvědomit 
si užitečnost přírodovědných poznatků v různých oborech lidské činnosti. Naučí se poznávat souvislosti 
mezi stavem přírody a lidskou činností a tím získá lepší a komplexní pohled na vztah mezi člověkem a 
přírodou.
Žák také získá dovednosti při užití všech přírodovědných poznatků v praxi či běžném životě člověka a získá 
důležité základy vhodného chování při styku s objekty a situacemi potenciálně nebezpečnými.

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

Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce 
(45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Tématicky je Přírodopis propojen s učivem chemie, fyziky, zeměpisu, dějepisu a informatiky. 
Vyučovací předmět Přírodopis je dotován v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně v 6., 7., 8. ročníku a 1 
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vyučovací hodiny v 9. ročníku 2. stupně základní školy.

Integrace předmětů • Přírodopis
Kompetence k učení:
 * pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, populárně vědeckou literaturou, časopisy, denním tiskem, 
rozhlasem, televizí a internetem)
 * vypracovává referáty , laboratorní práce, skupinové práce a pokusy
 * zapojuje se aktivně do rozhovorů a diskuzí
 * prokazuje získané vědomosti při různých formách zjišťování úrovně znalostí a dovedností
 * operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí propojuje do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské jevy
Kompetence k řešení problémů:
 * rozvíjení schopností k řešení problémů – paměť, úsudek, logická úvaha, tvořivé myšlení, žáky co nejvíce 
motivujeme problémovými úlohami z praktického života
 * využívá tabulek, grafů, modelů a pracovních listů či fólií, pracuje s mikroskopem a lupou
 * využívá modelových situací k ochraně lidského zdraví a záchranně života
 * používá správně atlasy a klíče k určování rostlin, živočichů a nerostů
Kompetence komunikativní:
 * pracuje bezproblémově ve skupinách
 * používá správně odbornou terminologii
 * řeší problémové úkoly a dokáže objektivně hodnotit sebe i ostatní
 * poskytovat žákům potřebný prostor pro uplatnění získaných vědomostí a znalostí, pro prezentaci 
výsledků vlastní práce
Kompetence sociální a personální:
 * vytváří příjemnou atmosféru při skupinové práci na základě ohleduplnosti a úcty k druhým
 * oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z toho poučení pro sebe
 * využívat skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení, dbát na střídání rolí ve skupině

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

Kompetence občanské:
 * respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí
 * odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
 * připravuje se jako svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňující svá práva, ale i plnící si své povinnosti
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 * získá kladný postoj k ochraně zdraví svého a spolužáků a k odpovědnosti za životní prostředí
 * dodržuje pravidla a normy chování a práci ve škole i mimo ni
Kompetence pracovní:
 * využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastní přípravy na 
budoucnost 
 * seznámení se zásadami bezpečnosti práce a důsledné dodržování těchto zásad
 * výchova k zodpovědnosti za splnění úkolů (forma, úroveň, termín, prezentace)
 * organizovat a využívat exkurze k poznání reality praktického života

   

Přírodopis 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník
• --> Chemie - 9. ročník
• --> Zeměpis - 9. ročník
• --> Pracovní činnosti - 7. ročník
• --> Svět práce - 8. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník
• --> Výtvarná výchova - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozliší základní projevy a podmínky života Obecná biologie

- vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam
- buňka a její stavba
- fotosyntéza a dýchání

srovná buňku rostlinnou, živočišnou a hub a objasní funkci základních organel 

Třídění organismů vysvětlí nutnost taxonomických jednotek říše rostlin, živočichů i hub 
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- historie taxonomie, Carl Linné
- základní taxonomické jednotky

popíše hlavní druhy plísní a jejich využití v lidském životě 
rozeznává hlavní zástupce jedlých a jedovatých hub 

Říše hub
- stavba těla, rozmnožování, význam
- jednobuněčné houby
- houby vřeckovýtrusné
- houby stopkovýtrusné

popíše stavbu těla a rozmnožování kvasinek 

rozeznává základní druhy lišejníků Lišejníky
- stavba těla, rozmnožování
- význam pro vznik ekosystému

popíše postavení lišejníků v systému 

popíše rozdíl mezi baktérií a virem Nebuněčné a jednobuněčné organismy
- viry, bakterie a sinice umí se chránit před nemocemi 

vyjmenuje hlavní zástupce řas mořských i sladkovodních Říše rostlin (podříše nižší rostliny)
- jednobuněčné řasy
- mnohobuněčné řasy zelené, červené a hnědé

objasní důležitost řas pro výživu 

rozlišuje základní stavbu orgánů vyšších rostlin a jejich funkce 
popíše souvislost mezi rostlinnou buňkou, pletivem, orgánem a soustavou 
rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce 
pomocí atlasů či klíčů 

Říše rostlin (podříše vyšší rostliny)
- anatomie a morfologie rostlin
(stavba a funkce kořene, stonku, listu, květu a plodu)
- fyziologie rostlin
(základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu a rozmnožování)

popíše rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním, zná využití genetiky v 
praxi 
popíše stavbu těla mechorostů, kapradin a nahosemenných rostlin, zná významné 
zástupce 

Říše rostlin (podříše vyšší rostliny)
- mechorosty
- kapradiny
- přesličky, plavuně
- nahosemenné rostliny (jehličnany, cykasy, jinany)

popíše význam lesa a význam základních druhů hospodářských rostlin 

popíše stavbu krytosemenných rostlin, zná rozdíly mezi jedno- a dvouděložnými 
rostlinami 
odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin 
podmínkám prostředí 
pozná základní druhy rostlin, umí používat metody určování rostlin 

Říše rostlin (podříše vyšší rostliny)
- krytosemenné rostliny (jednoděložné a dvouděložné rostliny)
- význam a ochrana rostlin
- ochrana přírody
- NP, CHKO

vysvětlí nutnost ochrany přírody 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
- koloběh života a látek v přírodě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
- rostlinné ekosystémy a ekosystémy hub jednotlivých podnebných pásů
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
- významní vědci a badatelé Evropy a světa, jejich objevy a poznatky (např. objev penicilinu)

   

Přírodopis 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Zeměpis - 7. ročník
• --> Výtvarná výchova - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozliší základní projevy a podmínky života Živočišná buňka

- stavba, buněčné organely, tkáně srovná rostlinnou a živočišnou buňku a objasní funkci jejich základních organel 
Třídění organismů
- základní taxonomické jednotky

vysvětlí nutnost taxonomických jednotek říše živočichů 

Prvoci a bezobratlí
- stavba těla, rozmnožování a důležitý evoluční význam

vyjmenuje zástupce prvoků (jednobuněčných) a vysvětlí jejich důležitost při vzniku 
života 

Žahavci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- polypovci, medúzovci
- korálnatci

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných žahavců a vysvětlí funkci 
jednotlivých orgánů 

Ploštěnci popíše vnější a vnitřní stavbu ploštěnců a hlístů 
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- stavba těla, rozmnožování, význam
- tasemnice
- motolice
- ploštěnky

vysvětlí nebezpečí nákazy vnitřními cizopasníky, popíše způsob přenosu cizopasníků 
na člověka, vysvětlí souvislost s osobní hygienou 

popíše vnější a vnitřní stavbu ploštěnců a hlístů Hlísti
- stavba těla, rozmnožování, význam
- roupi
- škrkavky
- háďátka

vysvětlí nebezpečí nákazy vnitřními cizopasníky, popíše způsob přenosu cizopasníků 
na člověka, vysvětlí souvislost s osobní hygienou 

Měkkýši
- stavba těla, rozmnožování, význam
- plži, mlži, hlavonožci

zná rozdíly mezi plži a mlži, popíše druhovou rozmanitost a základní druhy, vysvětlí 
ojedinělost a vyspělost třídy hlavonožců 

Kroužkovci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- máloštětinatci, mnohoštětinatci

popíše tělo kroužkovců, vysvětlí hospodářský význam žížal a pojmy destruent i 
potravní řetězec 

Ostnokožci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- hvězdice, hadice, lilijice
- sumýši, ježovky

popíše způsob života a pohybu ostnokožců, zná nebezpečí některých ostnokožců 

vysvětlí pojmy vnější a vnitřní kostra členovců, popíše části těla a fungování orgánů Členovci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- pavoukovci
- korýši
- hmyz

popíše místa výskytu členovců, vysvětlí jejich užitek i nebezpečí pro člověka 

popíše stavbu těla strunatců (obecně i specificky), zná dělení strunatců a jejich 
význam v přírodě 

Strunatci
- stavba těla, rozmnožování, rozdělení, význam

zná rozdíl přímého a nepřímého vývinu 
Kruhoústí
- stavba těla, rozmnožování, význam

popíše tělo kruhoústých, paryb a ryb, zhodnotí jejich význam v přírodě, vyjmenuje 
hlavní zástupce 

Paryby
- stavba těla, rozmnožování, význam
- žraloci, rejnoci, chiméry

popíše tělo kruhoústých, paryb a ryb, zhodnotí jejich význam v přírodě, vyjmenuje 
hlavní zástupce 

Ryby popíše tělo kruhoústých, paryb a ryb, zhodnotí jejich význam v přírodě, vyjmenuje 
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hlavní zástupce 
porovná znaky různých ryb a zhodnotí hospodářský význam 

- stavba těla, rozmnožování, význam
- sladkovodní ryby
- mořské ryby
- ohrožené a chráněné druhy ryb

zamyslí se nad důležitostí mořských ryb pro zdravou výživu 

Obojživelníci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- bezocasí, ocasatí

popíše tělo obojživelníků a jejich rozdíly, zhodnotí význam obojživelníků v přírodě, 
vysvětlí význam jejich ochrany 

Plazi
- stavba těla, rozmnožování, význam
- ještěři, hadi, krokodýli, želvy

určí a popíše tělo plazů a vnější znaky vybraných druhů našich i jinde žijících plazů, 
umí poskytnout první pomoc při uštknutí hadů 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu ptáků, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Ptáci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- létaví ptáci (hrabaví, vrubozobí, dravci, sovy, pěvci, měkkozobí, šplhavci)
- nelétaví ptáci (pštrosi, tučňáci)

určí u nás běžně žijící ptáky, zná příklady přizpůsobení se prostředí, ekologický a 
hospodářský význam 

popíše kostru, orgány, orgánové soustavy a životní prostředí vybraných savců Savci
- stavba těla, rozmnožování, význam
- důležité řády savců (popis a zástupci)

určuje typické zástupce z jednotlivých řádů 

objasní pojem etologie, rozliší vrozené i naučené chování Etologie
- vývojové zákony
- nepodmíněné reflexy, instinkty
- podmíněné reflexy
- typy chování, dorozumívání

zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka, umí aplikovat ochranu živočichů 
a přírody 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
- komunikace mezi živočichy a mezi živočichy a člověkem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- nezákonný lov ohrožených druhů živočichů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
- ekosystémy živočichů jednotlivých podnebných pásů
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Přírodopis 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Tělesná výchova - 8. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Anglický jazyk - 9. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 6. ročník
• --> Výtvarná výchova - 8. ročník
• --> Tělesná výchova - 6. ročník
• --> Tělesná výchova - 7. ročník
• --> Tělesná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Původ a vývoj člověka
- historický vývoj primátů, znaky polidštění

popíše vývojové etapy člověka, zná lidské druhy a jejich vývojové znaky 

Lidské rasy
- rozdělení ras, vizuální vnější rozdíly, rasismus, xenofobie

vysvětlí pojem rasismus a xenofobie 

Opěrná soustava
- stavba kosti
- lebka, páteř, hrudník, končetiny

rozlišuje kosti člověka, popíše jednotlivé části kosti, poskytne první pomoc při 
zlomeninách 

Pohybová soustava
- rozdělení a stavba svalů
- hladké svalstvo
- příčně pruhované svaly
- srdeční svalstvo

popíše princip fungování svalů a důvod únavy svalů, ukáže základní svaly, vysvětlí 
souvislost kondice pohybového aparátu a zdravého životního stylu, poskytne první 
pomoc při svalovém zranění 

Tělní tekutiny
- tkáňový mok

vysvětlí důležitost krve, objasní pojem transfúze, prevence před chorobami, infarkt, 
alergie, imunita, poskytne první pomoc při krvácení 
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- krev a míza

Oběhová soustava
- srdce, cévy
- zástava krvácení

umí popsat dýchací soustavu, poskytne první pomoc při zástavě dechu 
zná zásady prevence proti nemocem způsobených viry a bakteriemi 

Soustava dýchací
- stavba a funkce dýchací soustavy
- první pomoc při zástavě dýchání

Nakažlivé nemoci
- viry a bakterie
- obrana proti infekci

navrhne správnou relaxaci a zdravý životní styl 

Soustava trávicí
- stavba a funkce trávicí soustavy
- přeměna látek a energií
- výživa a zdravý životní styl

stručně popíše trávící soustavu, vysvětlí souvislost způsobu stravování s rozvojem 
civilizačních chorob, objasní význam zdravého způsobu života, poskytne první 
pomoc při otravách 

Soustava vylučovací
- stavba a funkce ledvin
- močový měchýř, močovody a močová trubice

popíše vylučování kůží i ledvinami, popíše ledvinu a v ní probíhající filtraci krve 

Kůže
- pokožka
- škára
- vazivo
- nervová zakončení v kůži

samostatně popíše tři vrstvy kůže a jejich funkci, poskytne první pomoc při 
popáleninách 

Soustava nervová
- stavba a funkce mozku
- fylogeneze mozku a jeho částí

zjednodušeně popíše stavbu a fungování mozku, jeho částí a míchy (nervů), vysvětlí 
princip přenosu vzruchů, poskytne první pomoc při poranění mozku a míchy 

Smyslová ústrojí
- stavba a funkce orgánů zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu
- drogy, zvládání stresu

popíše jednotlivá smyslová ústrojí, vysvětlí zdravotní a psychosociální rizika spojená 
s užíváním různých návykových látek 

Žlázy s vnitřním vylučováním
- důležité žlázy, hormony a jejich působení na člověka

vyjmenuje nejdůležitější žlázy, popíše účinky jejich hormonů pro lidské tělo, 
poskytne první pomoc při hypoglykémíi (hyperglykémii) 

Rozmnožovací soustava popíše mužské i ženské pohlavní ústrojí, oplození a vývin člověka od početí po smrt 
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- stavba a funkce pohlavních orgánů
- antikoncepce
- prevence pohlavních chorob

Vývin jedince
- jednotlivé období vývoje
- charakteristické znaky

vysvětlí pojem antikoncepce a plánované rodičovství 

objasní pojmy gen, chromozom, DNA, genotyp, fenotyp, alela, zná nejběžnější 
genetické nemoci a mutace 

Dědičnost
- pojmy z genetiky, genetické poruchy (mutace) a choroby

Hygiena duševní činnosti
- význam duševního klidu
- relaxace a odpočinek

navrhne správnou relaxaci a zdravý životní styl 

První pomoc
- základní postupy záchrany života, rozlišení druhů poranění, improvizace při první 
pomoci, aplikace první pomoci

správně a včas dokáže poskytnout první pomoc v běžných životních situacích a při 
nejčastějších typech úrazů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
- zvládání stresu, umění odpočinku a organizace času
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- pandemie smrtelně nakažlivých nemocí (AIDS, ebola, zika)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- empatické chování a respekt, pomoc druhým v případě nouze, nebezpečí a úrazu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- vliv lidské činnosti na stavu životního prostředí a na lidské zdraví
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- zvládání krizových situací, správné řešení problémů
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
- odpovědnost společnosti a jednotlivce za zdraví lidí (člověka)
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
- zpravodajství o stavu ovzduší, pylové zpravodajství, krizové hlášení
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
- národnostní menšiny, rasy, rasismus
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
- základní morální normy člověka, tolerance, integrita

   

Přírodopis 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 9. ročník
• --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Chemie - 8. ročník
• --> Fyzika - 6. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 9. ročník
• --> Výtvarná výchova - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vznik Země
- vznik a stavba Země, model Země
- jednotlivé sféry Země

diskutuje o vzniku Země a vesmíru, zná stavbu Země, její jednotlivé sféry a jejich 
vliv na život 

Vznik života na Zemi
- vznik a původ života na Zemi
- chemický a biologický vývoj

vysvětlí vznik života na Zemi, zná jednotlivé teorie vzniku života 

Nerosty
- fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

shrne fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, stručně popíše, určí a zařadí běžné 
nerosty, zná jejich využití 
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- třídění a přehled nerostů, určování nerostů
Horniny
- horniny vyvřelé, usazené a přeměněné
- vznik, složení, třídění a určování hornin

stručně popíše vznik a složení základních hornin, určí a zařadí je, zná jejich využití, 
vysvětlí původ hořlavých usazenin a jejich význam pro člověka 

zná nejdůležitější poruchy zemské kůry a jejich příčiny 
vysvětlí původ sopečné činnosti a zemětřesení 
objasní pohyby litosférických desek 

Vnitřní geologické děje
- vrásnění
- sopečná činnost
- zemětřesení
- zlomy
- pohyb litosférických desek

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů Vnější geologické děje
- zvětrávání (mechanické, chemické)
- působení zemské tíže
- působení vody
- působení větru a organizmů

vysvětlí působení zemské tíže, vody, větru a organizmů na přetváření zemského 
povrchu 

vysvětlí důležitost pitné vody, rozeznává základní druhy pramenů Podpovrchová voda a prameny
- průlinová a puklinová voda
- minerální voda
- druhy pramenů

popíše koloběh látek v přírodě 

popíše vznik půd pomocí půdotvorných činitelů, vysvětlí vliv prostředí na vznik půd Půdy
- vznik a typy půd, půdotvorní činitelé
- význam půd a jejich ochrana

zná typy a druhy půd, jejich úrodnost a význam pro člověka 

shrne éry vývoje Země a jejich typické zástupce fauny a flóry 
zná základní charakteristiku jednotlivých geologických období Země 

Geologické éry Země
- přehled geologických období vývoje Země
- geologický vývoj a stavba ČR (Český masiv a Západní Karpaty) objasní geologický vývoj a složení ČR 

rozlišuje neživé a živé složky životního prostředí a vysvětlí důležité pojmy z 
ekologie 
vyjmenuje příklady výskytu známých organizmů (hub, rostlin a živočichů) v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi, vysvětlí pojmy symbióza, parazitismus, konkurence, 
aj. 

Ekologie
- neživé podmínky života (světlo, teplo, vzduch, voda)
- živé podmínky života (jedinec, populace, biocenóza, ekosystém)
- základní ekologické pojmy, potravní řetězce
- biosféra a její členění
- ochrana životního prostředí v ČR
- mimořádné události způsobené přírodními vlivy

zná význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů, popíše 
mimořádné události (katastrofy) způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními 
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jevy, dokáže uvést příklady ochrany obyvatel před těmito katastrofami a jejich 
doprovodnými jevy 
umí popsat jednoduché potravní řetězce v přírodě, vysvětlí základní pojmy 
(producent, konzument, rozkladač, predátor, kořist, aj.) 
diskutuje nad příklady všech vlivů člověka na životní prostředí, zná dopady lidské 
činnosti na životní prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
- ochrana přírodního a kulturního dědictví organizací UNESCO u nás i ve světě
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- lidská činnost (zemědělství, průmysl) a její vliv na životní prostředí, odpadové hospodářství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- životní styl jedince, vztah k místu bydliště, důsledky globalizace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
- informace o přírodních katastrofách, vliv médií na postoje společnosti k ochraně životního prostředí

    

5.14 Zeměpis 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
  Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Zeměpis
Oblast Člověk a příroda
Charakteristika předmětu V předmětu Zeměpis vedeme žáky především:

 * k hlubšímu porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem, k získávání a rozvíjení orientace v 
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geografickém prostředí
 * k rozvíjení dovednosti pracovat s plány, mapami, atlasy, statistickými materiály a dalšími geografickými 
podklady a zdroji informací 
 * k využívání moderních technologií a k lepší orientaci v běžném životě
 * k chápání souvislostí mezi přírodou a lidskou činností, zejména pak závislosti člověka na přírodních 
zdrojích a jeho ovlivňování stavu životního prostředí
 * k aktivnímu využívání získaných zeměpisných znalostí k ochraně životního prostředí, ale i zdraví svého a 
zdraví ostatních
 * k respektování hodnot přírody a lidských výtvorů, k podporování uvažování o obnovitelných zdrojích 
energie v praxi
 * k postupnému seznamování se souvislostmi přírodních podmínek a života lidí v blízkém okolí, v 
regionech, na území České republiky, v Evropě i na celém světě

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

Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce 
(45 minut = 1 vyučovací hodina). 
V 6., 7., 9. ročníku jsou předmětu vymezeny 2 hodiny týdně, v 8. ročníku 1 hodina týdně z časové dotace.
Tématicky je Zeměpis propojen s učivem přírodopisu, matematiky, dějepisu a člověka a světa práce. 

Integrace předmětů • Zeměpis (Geografie)
Kompetence k učení:
 * pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, populárně vědeckou literaturou, časopisy, denním tiskem, 
rozhlasem, televizí a internetem)
 * práce s termíny, znaky a symboly na mapách
 * využívá vhodné metody a způsoby pro efektivní učení - dovednost samostatné práce, práce s textem, s 
informacemi, důraz na čtení s porozuměním, se statistickými podklady, s tiskem
 * projektová výuka - dovednost používat získané vědomosti v praktickém životě, žákům umožňujeme ve 
vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost
 * účast žáků na soutěžích – zeměpisná olympiáda, zadávání zajímavých domácích úkolů
 * metoda kritického myšlení - umožňuje žákům orientovat se v problémech dnešního světa, uvědomovat si 
civilizační rizika
 * metoda rozhovoru, diskuse o vlastní zodpovědnosti za kvalitu života na Zemi, posuzovat vztahy lidí k 
přírodnímu i společenskému prostředí

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

Kompetence k řešení problémů:
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 * rozvíjení schopností k řešení problémů – paměť, úsudek, logická úvaha, tvořivé myšlení, žáky co nejvíce 
motivujeme problémovými úlohami z praktického života
 * srovnávací metody, propojování dílčích poznatků z výuky s dalšími informacemi získaných z různých 
zdrojů – ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, tak, aby je uměli vyhledat, třídit a 
vhodným způsobem využívat
 * vedení žáků k chápání kulturní i mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur 
 * využívání podpůrných materiálů – zeměpisné literatury, učebnic, map, atlasů, cestopisů
Kompetence komunikativní:
 * vést žáky k všestranné a účinné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni
 * vést žáky k systematické přípravě do hodin, kvalitní znalosti jako základ pro rozvíjení dovednosti 
komunikovat, průběžně rozvíjet slovní zásobu se zeměpisnou tematikou, využívat formu referátů a 
zeměpisných aktualit
 * poskytovat žákům potřebný prostor pro uplatnění získaných vědomostí a znalostí, pro prezentaci 
výsledků vlastní práce
 * učit žáky diskutovat, argumentovat a vhodnou formou obhajovat svá tvrzení a současně poslouchat 
názor jiných
 * vést žáky k sebehodnocení
Kompetence sociální a personální:
 * rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých
 * využívat skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení, dbát na střídání rolí ve skupině
 * zvládnout základy kooperace a týmové práce při zpracovávání zeměpisných projektů
Kompetence občanské:
 * připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva, ale i plnící si své 
povinnosti
 * seznamovat a zapojovat žáky do projektů (i evropských – Eurorébusu apod.), kde se mohou prakticky 
seznamovat s kulturou a ekonomickým potenciálem jiných národů
Kompetence pracovní:
 * zpracování zeměpisných projektů, praktická cvičení a pozorování v terénu
 * vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a k reálným možnostem při profesní orientaci
 * organizovat a využívat zeměpisné exkurze k poznání reality praktického života
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Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 7. ročník
• --> Matematika - 9. ročník
• --> Fyzika - 6. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Fyzika - 8. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s 
ostatními tělesy sluneční soustavy 

tvar, velikost a pohyby Země, střídání dne a noci, střídání ročních období,

prokáže na konkrétních případech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů 

světový čas, časová pásma, pásmový čas, datová hranice, smluvený čas prokáže na konkrétních případech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 
Země na život lidí a organismů 

glóbus, zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice používá s porozuměním základní geografickou, kartografickou a topografickou 
terminologii 

určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti, měřítko a obsah plánů, map využívá osobní schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání míst, objektů a procesů v nich, pro vytváření postojů k 
okolnímu světu 
používá s porozuměním základní geografickou, kartografickou a topografickou 
terminologii 

orientace plánů a map vzhledem ke světovým stranám

využívá osobní schémata a mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro 
prostorové vnímání míst, objektů a procesů v nich, pro vytváření postojů k 
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okolnímu světu 
přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky hospodářské sféry rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost 
rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost 

geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně

rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 
přírodní oblasti porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 

přírodu a na lidskou společnost 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Učivo o krajině, dopad lidských činností na ŽP, emise, skleníkový efekt, dezertifikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Chápání postavení Země ve Vesmíru
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Odlišnosti lidí, jejich kultury a dopad těchto skutečností na současnou společnost.

   

Zeměpis 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 7. ročník
• --> Anglický jazyk - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 

světadíly a oceány
přehled oceánů

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
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kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 

polární kraje

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

Afrika

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
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zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Austrálie a Oceánie

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

Amerika

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
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zdrojů 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Asie

respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje vlastní jedinečnost a 
identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Chápání států jako základních geopolitických jednotek se všemi dopady na současnou civilizaci. Demokracie, diktatura, práva a povinnosti, samospráva, svoboda...
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Prostorová představa světa,
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
jedinečnost, předsudky, cizí jazyk, diskriminace, integrace

   

Zeměpis 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 9. ročník
• --> Dějepis - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zeměpis Evropy, charakteristika z hlediska socioekonomických a přírodních poměrů 
s důrazem na vazby a souvislosti

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 

přírodní oblasti, podnebné oblasti, sídelní oblasti, jazykové oblasti, náboženské a 
kulturní oblasti

rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

severní Evropa

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 

západní Evropa

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
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organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

jižní Evropa

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 

střední Evropa

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 
rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritérium pro vymezení a 
lokalizaci daného regionu 
lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených 
kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 

východní a jihovýchodní Evropa

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní a společenské, 
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politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry 
jednotlivých světadílů, oceánů a vybraných států 
zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat 
a co je příčinou zásadních změn v nich 
organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů, z grafů, diagramů statistických a dalších informačních 
zdrojů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Chápání států jako základních geopolitických jednotek se všemi dopady na současnou civilizaci. Demokracie, diktatura, práva a povinnosti, samospráva, svoboda...
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
evropské civilizace, vlast, životní styl, zvyky a tradice, jazyky
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
vliv reklamy, zpravodajství, fikce, fakta, dezinformace

   

Zeměpis 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 8. ročník
• --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Pracovní činnosti - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zeměpis ČR - poloha, přírodní poměry a zdroje, obyvatelstvo, sídelní poměry hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, zdroje, lidský a 

hospodářský potenciál ČR v evropském a světovém kontextu 
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- rozmístění hospodářských aktivit, projevy a dopady transformačních procesů hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál ČR v evropském a světovém kontextu 

- mezinárodní postavení ČR, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál ČR v evropském a světovém kontextu 

- územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj místního 
regionu, spolupráce v euroregionech

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR, rozlišuje hlavní a periferní oblasti z 
hlediska osídlení a hospodářských aktivit 

- poloha, vztahy k okolním regionům, přírodní a socioekonomická charakteristika s 
důrazem na specifika regionu

vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydliště, hodnotí a porovnává na přiměřené 
úrovni možnosti dalšího rozvoje regionu, analyzuje jeho vazby k vyšším územním 
celkům 
posoudí na přiměřené úrovni světovou populaci, její rozložení, strukturu, růst, 
dynamiku růstu a pohybů 

Zeměpis obyvatelstva a sídel

posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, posoudí základní 
znaky sídel 

Světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, 
ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně

porovnává předpoklady faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit, 
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 
porovnává předpoklady faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit, 
lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

- společenské, politické a hospodářské útvary – národní a mnohonárodnostní státy, 
správní oblasti, aglomerace, města

porovnává státy světa na základě podobných a odlišných znaků 
- hlavní a vedlejší hospodářské oblasti světa integrace států, geopolitické procesy porovnává státy světa na základě podobných a odlišných znaků 
- hlavní světová konfliktní ohniska lokalizuje na mapách světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické 

problémy v konkrétních světových regionech 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Učivo o krajině, dopad lidských činností na ŽP, emise, skleníkový efekt,
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
Problematika migrace politické / hospodářské. Xenofobie, rasová nesnášenlivost.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Ochrana krajiny a ŽP ve vztahu k hospodářským aktivitám.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
Demokracie, diktatura, práva a povinnosti, samospráva, svoboda, historické zkušenosti.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
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Zeměpis 9. ročník

Práce v realizačním týmu na projektech souvisejících s geografií místní krajiny.
    

5.15 Hudební výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Hudební výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu HV patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Umožňuje poznávat umění a kulturu jako nezastupitelnou 

součást lidské existence. Přináší umělecké osvojování světa s estetickým účinkem. V procesu uměleckého 
osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a 
jeho prostřednictvím k sobě samému a okolnímu světu. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti 
neverbálního vyjadřování prostřednictvím zvuku, tónu, gesta, mimiky atp. 
Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a 
poslechových činností k tomu, aby porozuměli hudebnímu umění. Aktivní vnímání hudby a zpěvu k užívání 
svébytného prostředku komunikace. 
Hudební činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují při celkovém rozvoji osobnosti žáka. Vedou k 
rozvoji hudebnosti – hudebních schopností, které se projevují následnými individuálními dovednostmi – 
sluchovými, rytmickými pěveckými, intonačními a instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně 
tvořivými a poslechovými. 
Žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém, i sborovém zpěvu. 
Instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvního projevu. Své pohybové dovednosti při 
tanci a pohybovém doprovodu hudby. 
* vede žáka k porozumění hudebního umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu
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Název předmětu Hudební výchova
* ovlivňuje, doplňuje a rozvíjí celkovou osobnost žáka
* vede žáka k uplatnění svého individuálního hlasového potenciálu při sólovém, skupinovém i sborovém 
zpěvu, dále k rozvíjení individuálních instrumentálních dovedností při doprovodu zpěvního projevu a 
pohybových dovedností při tanci a pohybovém doprovodu hudby.
* vede žáka ke kultivaci pěveckého a mluvního projevu a k posilování správných pěveckých návyků

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

Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Časové vymezení předmětu 
HV se vyučuje jako samostatný předmět. 
V 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové učebně. 
Obsahové vymezení předmětu HV 
Vokální činnosti – práce s hlasem, kultivace pěveckého i mluvního projevu v souvislosti a posilováním 
správných pěveckých návyků. 
Instrumentální činnosti – hra na hudební nástroje a jejich využití při hudební produkci i reprodukci. 
Hudebně pohybová činnost – ztvárnění hudby pohybem, tancem, gesty 
Poslechové činnosti – aktivní vnímání znějící hudby. Žák se učí poznávat hudbu ve všech žánrových, 
stylových a funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. 
Tematicky je Hudební výchova propojena s učivem jazyka českého, dějepisu a výtvarné výchovy. 
Vyučovací předmět Hudební výchova je dotován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v ročnících 2. stupně 
základní školy, tj. 6, 7, 8 a 9 ročníku.

Integrace předmětů • Hudební výchova
Kompetence k učení:

* operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Vytváří si kompletnější pohled na kulturní vědy
* chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence
 * učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivní vnímání, cítění, prožívání a představy
 * kultivování projevů a utváření hierarchie hodnot

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

Kompetence k řešení problémů:
* rozumí různým typům záznamů a textů, obrazových materiálů, běžně uzívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje na ně 
* vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 
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Název předmětu Hudební výchova
získané vědomosti a dovednosti
* uvědomování si možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a obohacování emocionálního 
života
Kompetence komunikativní:
* rozumí různým typům záznamů a textů, obrazových materiálů, běžně uzívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich a reaguje na ně
* pochopení umění jako specifického způsobu poznání, užívání jazyka umění jako prostředku komunikace
* účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
* rozumí různým typům textů a záznamů, hudebních materiálů,…
Kompetence sociální a personální:
* účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu 
* spoluvytváření podnětné atmosféry pro pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a 
kulturních souvislostech
* k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti i minulosti a potřebám 
různorodých skupin, národů a národností
Kompetence občanské:
* respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 
uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění
* respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí
* respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
* projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění 
* uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince k tvořivému přístupu k světu
Kompetence pracovní:
* využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře, tanečním pohybem vyjadřuje hudební náladu 
* respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí
* respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví 
* projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

199

Název předmětu Hudební výchova
* uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince k tvořivému přístupu k světu

   

Hudební výchova 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Tělesná výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 
Improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem. 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI.
Hra na hudební nástroje.
Reprodukce motivů témat, skladbiček pomocí Orffova instrumentáře, zobc. fléten 
apod.

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. 

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Rytmizace.
Melodizace.
Stylizace hud. improvizace.

Improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem. 

Tvorba předehry, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně.
Doprovodné hud. hry.
Písňová forma a-b.

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
Taktování.
Pohyb.
Doprovod znějící hudby.
2/4, 3/4, 4/4 takt.
Taneční hry se zpěvem.
Lidový tanec.
Pantomimická a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků.
Orientace v prostoru.

Reaguje pohybem na znějící hudbu. 
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Hudební výchova 1. ročník

Utváření pohyb. paměti.
Reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohyb. hrách.
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
Kvalita tónů.

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů. 

Hudebně výrazové prostředky:
- rytmus
- pohyb
- melodie

Rozpozná různé tempové a dynamické změny. 

Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje. Hudba vokální, instrumentální
- hudební styly a žánry
- hudební formy
- interpretace hudby

Odliší hudbu vokální a instrumentální. 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI
Pěvecký a mluvní projev.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě, rytmicky přesně v jednohlase. 

Hudební rytmus 2/4, 3/4, 4/4. Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě, rytmicky přesně v jednohlase. 
Intonace.
Vokální improvizace.
Dvojhlas, vícehlas.
Záznam vokální hudby.

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě, rytmicky přesně v jednohlase. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole. Participace žáků na životě místní komunity.

   

Hudební výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Tělesná výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Hudební výchova 2. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- mluvní a pěvecký projev
- hudební rytmus 3/4, 2/4
- dvojhlas - kánon, lidový dvojhlas
- intonace
- vokální improvizace 1., 2. a 3. stupeň
- hudební h ry
- záznam vokální hudby
- nota

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě, rytmicky přesně v jednohlase. 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje
- Orffova škola
- flétny
- rytmizace
- melodizace
- improvizace
- písňová forma (a-b)
- záznam instrumentální melodie
- čtení a zápis rytmického schématu

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 
hudebních forem. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- kvalita tónu
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky
- hudba vokální a instrumentální
- lidový hlas
- nástroj
- hudební styly a žánry
- taneční a pochodová
- hudební formy
- interpretace hudby

Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.
 Reaguje pohybem na znějící hudbu. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

202

Hudební výchova 2. ročník

- slovní vyjádření
POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvalita tónů
- vztahy mezi tóny
- hudební výrazové prostředky
- hudba vokální, instrumentální
- lidský hlas a hudební nástroj
- hudební formy
- interpretace hudby

Rozlišuje jednotlivé kvality tónů.
 Rozpozná různé tempové a dynamické změny.
 Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje.
 Odliší hudbu vokální a instrumentální. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratická atmosféra a vztahy ve škole. Participace žáků na životě místní komunity.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Výchova k myšlení prohlubuje porozumění vlivu kulturních tradic ostatních zemí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Respektování kulturních, etnických a jiných odlišností.

   

Hudební výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Výtvarná výchova - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník
• --> Tělesná výchova - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Hudební výchova 3. ročník

Využívá správných pěveckých návyků dle svých individuálních dispozic. VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecký a mluvní projev
- pěvecké dovednosti
- hudební rytmus
- realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu
- dvojhlas a vícehlas
- kánon, jednoduchý lidový dvojhlas
- intonace
- vokální improvizace
- volné nástupy
- hudební hry
- záznam vokální hudby graficky

Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- reprodukce jednoduchých motivů
- tvorba předeher, meziher a doher
- rytmický doprovod
- hudební hry
- záznam instrumentální melodie
- čtení a zápis jednoduchého motivu

Využívá jednoduché nástroje k doprovodu. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- pohybový doprovod znějící hudby
- taneční hry se zpěvem
- jednoduché tance
- pohybové vyjádření hudby
- pohybová improvizace s využitím tanečních kroků

Pohybem reaguje na znějící hudbu.
 Na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace. 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- kvalita tónů
- hudebně výrazové prostředky
- melodie vzestupná, sestupná
- hudební styly a žánry
- píseň pochodová, taneční, ukolébavka
- interpretace hudby - slovní vyjádření

Při poslechu hudby rozlišuje:
 - charakter melodie (stoupavá, klesavá)
 - jednotlivé kvality tónů
 - některé hudební nástroje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
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Hudební výchova 3. ročník

Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj, komunikace - řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbálním i neverbálním způsobem.

   

Hudební výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Tělesná výchova - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecké dovednosti
- rozšiřování hlasového rozsahu
- rytmus
- dvojhlas, kánon

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 
dvojhlase melodie známých písní a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. 

Orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce. Orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby.
 Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností jednoduchou melodii 
či píseň zapsanou pomocí not. 
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Rozlišuje nástroje:
 - dechové, smyčcové, klávesové, drnkací, bicí. 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI
- hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
- zobcové flétny, apod. Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci 
jednoduchých motivů skladeb a písní. 
Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. POSLECHOVÉ ČINNOSTI

- hudební styly a žánry
- hudba taneční, pochodová, apod.
- hudební formy
- poslech drobných skladeb
- základní poznatky o autorech

Poslouchá vybrané skladby.
 Pozná zvuk vybraných hudebních nástrojů. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI
- lidové tance
- pohybová improvizace

Je schopen reagovat na hudbu pohybem (taneční kroky, volnější pohybové 
ztvárnění).
 Na základě svých individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 
improvizace.
 Orientuje se v prostoru. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Respektování zvláštností různých etnik.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vzájemné obohacování různých kultur.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Respektování zvláštností různých etnik. 
Odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

   

Hudební výchova 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
VOKÁLNÍ ČINNOSTI
- pěvecké dovednosti
- hlasová hygiena
- rozšiřování hlasového rozsahu
- rytmus (3/4 a 4/4 takt)
- dvojhlas
- lidový dvojhlas
- kánon
- vícehlas

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či 
dvojhlase melodie známých písní a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. 

Orientace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce. Orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních 
schopností a dovedností ji realizuje. 
Doprovodí písně na jednoduché rytmické a melodické hudební nástroje. INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI

- hra na hudební nástroje z Orffova instrumentáře
- zobcové flétny, apod.
- rytmizace
- melodizace
- hudební improvizace

Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a 
dohry. Provádí hudební improvizaci. 

Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. POSLECHOVÉ ČINNOSTI
- hudební styly a žánry
- hudba taneční, pochodová
- hudba populární
- ukolébavka apod.
- hudební formy
- poslech drobných skladeb
- základní poznatky o autorech

Poslouchá vybrané skladby, pozná zvuk vybraných hudebních nástrojů. 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI Je schopen reagovat na hudbu pohybem (taneční kroky, volnější pohybové 
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- lidové tance
- pohybová improvizace
- orientace v prostoru

ztvárnění). Orientuje se v prostoru. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Poznávání vlastního kulturního zakotvení.
Respektování zvláštností různých etnik.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Vzájemné obohacování různých kultur.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Respektování zvláštností různých etnik. 
Odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu, snaha pochopit cíle a sdělení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení
Vnímání postojů a názorů autora , výrazové prostředky.

   

Hudební výchova 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, vícehlasý a jednohlasý zpěv, 
deklamace.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Improvizace jednoduchých hudebních forem, využívání rytmu při vokálním projevu. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
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uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Notový zápis, zápis rytmu (melodie) pomocí grafického záznamu, reprodukce tónů. vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hudebně naukové poznatky vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Pohyb ,melodie zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 
Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Nástrojová improvizace vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hudebně pohybové činnosti zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 
Pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby - pantomima, 
improvizace

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 

Pohybová reakce na změny znějící hudby (tempo, dynamika…) zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 

Poslechové činnosti využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Hudební dílo a její autor - doba a okolnosti vzniku hudebního díla. vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební styly a žánry vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Lidová píseň vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudba na jevišti a kolem nás vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
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slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity.

   

Hudební výchova 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vokální činnosti - rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace improvizace jednoduchých hudebních forem, využívání 
rytmu při vokálním projevu.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Notový zápis, zápis rytmu (melodie) pomocí grafického záznamu, reprodukce tónů. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
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uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Hudebně naukové poznatky využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Instrumentální činnosti vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffových nástrojů vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hudební výrazové prostředky vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hudebně pohybové činnosti zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 

jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 
Tanec - pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby - pantomima, 
improvizace,pohybová reakce na změny znějící hudby (tempo, dynamika…)

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 

Poslechové činnosti vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební dílo a její autor - doba a okolnosti vzniku hudebního díla. vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební styly a žánry vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Slovní charakterizování hudebního díla vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Lidová hudba vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Duchovní a světská hudba vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební formy vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
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slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity.

   

Hudební výchova 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 8. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vokální činnosti- rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, vícehlasý a 
jednohlasý zpěv, deklamace i mprovizace jednoduchých hudebních forem, 
využívání rytmu při vokálním projevu.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Notový zápis, zápis rytmu (melodie) pomocí grafického záznamu, reprodukce tónů. vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
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vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 
Hudebně naukové poznatky vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffových nástrojů vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Moderní hudební nástroje vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hudebně pohybové činnosti - pohybový doprovod znějící hudby, pohybové 
vyjádření hudby - pantomima, improvizace, pohybová reakce na změny znějící 
hudby (tempo, dynamika…)

zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 

Hudební dílo a její autor - doba a okolnosti vzniku hudebního díla. vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební styly a žánry vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Slovní charakterizování hudebního díla vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Vývoj evropské a světové vážné i populární hudby vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
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Hudební výchova 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Výtvarná výchova - 9. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, vícehlasý a jednohlasý zpěv, 
deklamace.

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Improvizace jednoduchých hudebních forem, využívání rytmu při vokálním projevu. využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 
uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Notový zápis, zápis rytmu (melodie) pomocí grafického záznamu, reprodukce tónů. vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Vlastní vokální projev a vokální projev ostatních využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, 

uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu, zpívá v jednohlase i 
vícehlase podle svých dispozic intonačně čistě, ocení vokální projev druhého 

Hudebně naukové poznatky vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 
Hra a tvorba doprovodů s využitím Orffových nástrojů vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 

slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Vyjadřování hudebních i nehudebních představ vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Pohybový doprovod znějící hudby, pohybové vyjádření hudby - pantomima, 
improvizace

vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace 

Pohybová reakce na změny znějící hudby (tempo,dynamika…) zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, předvede 
jednoduchou pohybovou vazbu, rozpozná některé z tanců 

Hudební dílo a její autor - doba a okolnosti vzniku hudebního díla. vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
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Hudební výchova 9. ročník

slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební styly a žánry vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Slovní charakterizování hudebního díla vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Vývoj vážné a populární české hudby vnímá hudebně výrazové prostředky a chápe jejich význam v hudbě, zařadí 
slyšenou hudbu do stylového období, zná souvislost mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Cvičení smyslového vnímání, pozornosti.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Řeč těla, zvuků, dovednost pro sdělování verbální i neverbální.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy.
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5.16 Výtvarná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 2 2 2 2 1 1 13
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Výtvarná výchova
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Výtvarná výchova směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, 

vede k porozumění základních pojmů ve VV,
seznamuje se základními zákonitostmi při používání různých výtvarných technik,
učí chápat umělecký proces jako způsob poznání a komunikace,
učí používat různorodé umělecké vyjadřovací prostředky pro vyjádření svého vnímání cítění, poznávání.

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

Vyučovací předmět Výtvarná výchova je na 1. stupni dotován v rozsahu:
1. až 3. ročník - 1 hodina týdně
4. až 5. ročník 2 hodiny týdně
Vyučovací předmět Výtvarná výchova je na 2. stupni dotován v rozsahu 2 vyuč. hodin týdně v ročnících 6. a 
7. a v rozsahu 1 vyuč. hodině týdně v 8. a 9. ročníku.
Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Tematicky je Výtvarná výchova propojena s učivem dějepisu, přírodopisu a hudební výchovy. 

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

Kompetence k učení:
* žáci jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů 
* učitel vede žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření 
* žáci využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech 
* žáci zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření 
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Název předmětu Výtvarná výchova
* vedení žáků k učení se prostřednictvím vlastní tvorby
* zprostředkování pohledu na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa 
* rozvoj tvořivosti žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik 
* vnímaní uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu
Kompetence k řešení problémů:
* učitel vede žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů 
* žáci samostatně kombinují vizuálně obrazné prvky k dosažení obrazných vyjádření 
* žáci přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj 
* žáci využívají získané poznatky při vlastní tvorbě 
* vedení žáků k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti 
jejich znaků a témat, která jsou jimi zpracovávána 
* možnosti volby vhodných výtvarných vyjadřovacích prostředků 
* kritické myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorbě 
Kompetence komunikativní:
* vytváření příjemné atmosféry při týmové práci na základě ohleduplnosti a úcty k druhým 
* přistup k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání
* rozvoj dovedností důležitých pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla 
Kompetence sociální a personální:
* žáci se zapojují do diskuse v malé skupině i v debatě celé třídy 
* žáci umí tvořivě pracovat ve skupině 
* učitel vede žáky k vzájemné pomoci a v případě potřeby sám pomáhá 
* žáci respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření odlišného přístupu 
*předkládání dostatečného množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí
* poskytování prostoru pro osobité výtvarné projevy žáků. 
Kompetence občanské:
* žáci chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí 
* učitel pomáhá žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům 
* respektuje a chrání naše tradice a kulturní a historické dědictví 
* zapojuje se do kulturního dění 
* seznamování žáků s významnými výtvarnými díly a jejich autory 
* vytváření potřeby návštěv výstav výtvarných prací 
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Název předmětu Výtvarná výchova
* podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora. 
Kompetence pracovní:
* žáci užívají samostatně vizuálně obrazné techniky 
* žáci dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla 
* učitel vede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi 
* seznamování žáků s významnými výtvarnými díly a jejich autory 
* vytváření potřeby návštěv výstav výtvarných prací 
* podchycování individuálního zájmu žáků o kulturní dění a jeho podpora 

   

Výtvarná výchova 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 1. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
MALBA.
Rozvíjení smyslové citlivosti.
Teorie barvy - barvy základní a doplňkové, teplé a studené, jejich výrazové 
vlastnosti, kombinace barev, Goethův kruh.

Zvládne techniku barvy vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, 
voskovkami.
 Umí míchat barvy, rozfoukávat barvy.
 Rozliší teplé a studené barvy.
 Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby.
 Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy, objekty, 
tvary). 

KRESBA.
Rozvíjení smyslové citlivosti.
Výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše.
Uspořádání objektu do celku.
Vnímání velikosti.

Zvládne kresbu měkkým materiálem, dřívkem, špejlí, perem, měkkou tužkou, 
hrudkou, uhlem. 
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Výtvarná výchova 1. ročník

Smysl pro blízké - vzdálené.
Zdokonalování lidské figury.
TECHNIKY PLASTICKÉHO VYJÁDŘENÍ.
Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly.
Hmatové, kombinované výtvarné techniky.
Rozvoj fantazie a smyslového vnímání.
Koláž. Frotáž.

Zvládne prostorovou techniku - tvaruje papír, modeluje z plastelíny, moduritu, 
hrnčířskou hlínu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Poznávání evropských kultur.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Výchova k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Vztah člověka k prostředí.
Výchova k životnímu prostředí.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritický přístup k výtvarnému umění.

   

Výtvarná výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 2. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
MALBA
- Rozvíjení smyslové citlivosti.

Zvládne techniku barvy:
 - vodovými barvami
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Výtvarná výchova 2. ročník

 - temperami
 - suchým pastelem
 - voskovkami. 
Umí míchat barvy. 
Dovede používat různé druhy štětců dle potřeby. 
Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření
 - barvy
 - objekty
 - tvary. 
Zvládne prostorovou techniku a rozfoukávání barev. 

- Teorie barvy.
- Barvy základní a doplňkové.
- Barvy teplé a studené.
- Jejich výrazové vlastnosti.
- Kombinace barev.
- Goethův kruh.

Rozliší teplé a studené barvy. 
KRESBA
- Rozvíjení smyslové citlivosti.
- Výrazové vlastnosti linie, tvaru.
- Jejich kombinace v ploše.
- Uspořádání objektu do celku.
- Vnímání velikosti.

Zvládne kresbu:
 - měkkým materiálem
 - dřívkem
 - špejlí
 - perem
 - měkkou tužkou
 - hrudkou
 - uhlem. 

TECHNIKY PLASTICKÉHO VYJÁDŘENÍ
- Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - hmatové.

Modeluje z:
 - plastelíny
 - moduritu
 - hrnčířské hlíny.
 Tvaruje papír. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritický přístup k výtvarnému umění.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Výchova k samostatnosti a sebekritice, ohleduplnosti.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Ekosystémy ve výtvarném umění.  Využívání poznatků v dalších výtvarných činnostech.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Výtvarná výchova 2. ročník

Výchova k životnímu prostředí.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Poznávání evropských kultur.

   

Výtvarná výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 3. ročník
• --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník
• --> Anglický jazyk - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
Prvky vizuálně obrazného vyjádření:
- linie
- tvary
- objemy
- světlostní a barevné kvality
- kontrast a rytmus v ploše
Uspořádání objektů do celku dle jejich vlastností.
Vyjádření vizuálních podnětů vnímaných i ostatními smysly.

Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření.
 Porovnává je a třídí na základě zkušeností a pro jejich vyjádření volí vhodné 
prostředky.
 Interpretuje je podle svých schopností. 

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
Vyjádření:
- pocitů
- emocí
- fantazie

Vyjadřuje vizuální zobrazení vnímané všemi smysly. 
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Výtvarná výchova 3. ročník

- představa osobní zkušenosti.
Výběr a uplatnění vizuálně obrazných vyjádření:
- ilustrace
- volná malba
- plastika
- reklama.
OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
Osobní postoj v komunikaci.
Odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření.
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření např. rodinou, spolužáky.

Do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření samostatně 
vytvořených, vybraných nebo upravených. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osobnostní rozvoj: kreativita - rozvoj základních rysů kreativity.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj: komunikace - dovednost pro neverbální sdělování.

   

Výtvarná výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Prvky vizuálně obrazného vyjádření, jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a 
prostoru.

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření.

 Porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
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vztahy a jiné). 
Typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, 
objekty, ilustrace textů, volná malba.

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření.

 Porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy a jiné). 

Uspořádání objektů do celků.
Uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve 
statickém a dynamickém vyjádření.

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku. 

Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 
zkušeností.
Manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar.
Malby a kresby.

Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních 
životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho 
nejbližší sociální vztahy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osobnostní rozvoj: kreativita - rozvoj základních rysů kreativity.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritický přístup k výtvarnému umění.

   

Výtvarná výchova 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Prohloubení a zdokonalení techniky malby.
 Kombinace různých technik. 

MALBA
- hra s malbou
- emocionální malba
- míchání barev

Umí barevně vyjádřit své pocity a nálady.
 Pojmenovává a porovnává světlostní poměry, barevné kontrasty a proporční 
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vztahy. 
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření. 
Svobodně volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a 
prožitků. 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ
- osobní postoj v komunikaci
- proměny komunikačního obsahu vlastních děl

Komunikuje o obsahu svých děl. 

Prohloubení a zdokonalení techniky kresby.
 Vystihnout kresbou tvar, strukturu materiálu.
 Zvládnutí obtížnější práce s linií. 
Užívání a kombinování prvků obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie v 
prostorovém vyjádření a uspořádání prvků. 
Zaměřuje se vědomě na projevení vlastních životních zkušeností v návaznosti na 
komunikaci. 
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření. 

KRESBA
- výrazové vlastnosti linie
- kompozice v ploše
- kresba různým materiálem
- kresba dle skutečnosti

Svobodně volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a 
prožitků. 
Rozeznává grafické techniky. 
Zobrazuje svoji fantazii a životní zkušenosti. 

GRAFICKÉ TECHNIKY
- tisk z koláže, ze šablon
- otisk
- vosková technika aj.

Hledá a nalézá vhodné prostředky pro svá vyjádření na základě smyslového 
vnímání, které uplatňuje pro vyjádření nových prožitků. 
Prohloubí si znalosti z I. období.
 Získává cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získané pohybem a hmatem. 
Umí výtvarně zpracovat přírodní materiály, nalepování, dotváření 
Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 
vizuálně obrazného vyjádření. 

TECHNIKY Z PLASTICKÉHO VYJADŘOVÁNÍ

Svobodně volí a kombinuje prostředky pro vyjádření nových a neobvyklých pocitů a 
prožitků. 

ILUSTRACE A REPRODUKCE Žák si vytvoří škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření osobitého přístupu k 
realitě.
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 Porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sociální rozvoj.
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 
Podřízení se, vedení a organizování práce skupiny
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací - např. soutěže, konkurence.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
Základní podmínky života.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osobnostní rozvoj.
Rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti), tvořivost.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Kritický přístup k výtvarnému umění.

   

Výtvarná výchova 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Fyzika - 6. ročník
• --> Přírodopis - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Výtvarné hry a experimenty
- hravé a svobodné vyjadřování emocí, fantazie, představ a osobních zkušeností, 

vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
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variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků ověřování kreativních postupů, práce s náhodně vzniklým výtvarným prvkem; 
výtvarné akce (happeningy) uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 

života 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Kompoziční etudy
- rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy mezi kompozičními 
prvky, podobnost,kontrast, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, statika a 
dynamika, symetrie, harmonie, písmo, skupinová práce; kompoziční řešení různých 
umělců, porovnávání a interpretace

spolupracuje v týmu 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Nefigurativní kompozice
- reflexe, uplatnění mimovizuálních podnětů (prožívání, smysly), sdělnost linií, 
tvarů, objemů, textur, světla a barvy, nefigurativní zobrazení v uměleckých dílech a 
v elektronických záznamech, interpretace vlastní tvorby i uměleckého díla

vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Lidská postava
- proporce, vnější charakterizace náklonem těla, oblečením, historické, 
společenské, kulturní a biologické souvislosti, ruka, lidské smysly, lidské tělo a 
emoce, tělové umění, zdobení lidského těla, odívání, móda, tělesné handicapy, 
umělé bytosti, nadpřirozené bytosti, rituály, zrození, figurální kompozice (postava, 
polopostava)lidská postava v obrazech a plastikách umělců, lidské tělo v propagaci 
a reklamě

rozeznává poplatnost módě 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Portrét
- profil, en face, detaily obličeje, výrazné rysy různých ras a různého věku, emoce a 
výrazy obličeje, účes, zdobení hlavy, portrét v obrazech a plastikách umělců, lidská 
hlava v propagaci a reklamě, kulturní a zeměpisné souvislosti rozeznává poplatnost módě 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Živá příroda
- stavba zvířecího a rostlinného těla, zvířata a rostliny v detailech, biotopy, bájná a 
posvátná zvířata, vztahy lidí a zvířat, zvěrokruh, krajina, prostorové plány, barevná 
perspektiva, strom, ohrožené druhy, land-art, kulturní, přírodovědné, zeměpisné a 
ekologické souvislosti

vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 

Neživá příroda
- vesmír, sluneční soustava, souhvězdí, Země, paleontologické objevy, hory, 
nerosty, kámen, hlína, živly, voda, obloha, počasí, čas uplatňuje osobitý přístup k realitě 
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zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Architektura
- funkce architektury, estetika lidských sídel, město, vesnice, styly bydlení, 
perspektivní zobrazení předmětů a architektury (sbíhavost, zmenšování), 
přírodovědné, zeměpisné, technologické a ekologické souvislosti

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Věci
- vzhled, proměny a vlastnosti věcí, všednodenní realita a její detaily jako inspirace, 
vynálezy, minulost a současnost techniky, vize technické budoucnosti, stínování

bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 
vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 
spolupracuje v týmu 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Techniky
Kresba – uhlem, tužkou, tuší, inkoustem
Malba – temperovými barvami, křídovými pastely, voskovými pastely,vodovými 
barvami, pastelkami
Grafika – tisk z koláže, monotyp,suchá jehla, linoryt, materiálový tisk, slepotisk, 
sádroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Prostorové práce
- kašírovaná plastika, socha ze sádry, keramika, objekt z papíru, krabic a rolí, ze 
dřeva, z plechu, drátů a pletiva, z textilu, z plastů, z přírodnin, ze sněhu, instalace

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
spolupracuje v týmu Reliéfní práce

- z hlíny, ze sádry, z papíru, z provázků, z přírodnin, z krabiček a roliček, z plechu a 
drátů, kašírování

uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Kombinované a netradiční techniky
- koláž, rezerváž, muchláž, asambláž, frotáž, tavení vosku, krakelování, mozaika, 
strukturální malba, tupování, fotomontáž, papíroryt bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 
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je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

Základy výtvarných řemesel
- batika, tkaní, drátování, tepání do plechu, ruční papír, keramika, niťák

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

spolupracuje v týmu 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Dekorativní práce
- aranžování, decoupáge, papier maché, malování a tisk na textil, frost art, 
dekorování provázky, nepravá vitráž,sádrové odlitky, korálkové dekorace, 
vystřihovánky, mramorování

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
vyjadřování emocí, prožívání, představivost
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
nefigurální kompozice
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
lidská postava
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
portrét - významné světové osobnosti malířství
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
živá a neživá příroda, věci - všednodenní realita

   

Výtvarná výchova 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 7. ročník
• --> Český jazyk - 7. ročník
• --> Přírodopis - 7. ročník
• --> Občanská výchova - 6. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
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• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

Výtvarné hry a experimenty - hravé a svobodné vyjadřování emocí, fantazie, 
představ a osobních zkušeností, ověřování kreativních postupů, práce s náhodně 
vzniklým výtvarným prvkem; výtvarné akce (happeningy)

uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Kompoziční etudy - rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy mezi 
kompozičními prvky, podobnost, kontrast, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, 
statika a dynamika, symetrie, harmonie, písmo, skupinová práce; kompoziční řešení 
různých umělců, porovnávání a interpretace

spolupracuje v týmu 

variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků Nefigurativní kompozice - reflexe, uplatnění mimovizuálních podnětů (prožívání, 
smysly), sdělnost linií, tvarů, objemů, textur, světla a barvy, nefigurativní zobrazení 
v uměleckých dílech a v elektronických záznamech, interpretace vlastní tvorby i 
uměleckého díla

vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 

uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Lidská postava - proporce, vnější charakterizace náklonem těla, oblečením, 
historické, společenské, kulturní a biologické souvislosti, ruka, lidské smysly, lidské 
tělo a emoce, tělové umění, zdobení lidského těla, odívání, móda, tělesné 
handicapy, umělé bytosti, nadpřirozené bytosti, rituály, zrození, figurální 
kompozice (postava, polopostava) lidská postava v obrazech a plastikách umělců, 
lidské tělo v propagaci a reklamě

rozeznává poplatnost módě 

uplatňuje osobitý přístup k realitě 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Portrét - profil, en face, detaily obličeje, výrazné rysy různých ras a různého věku, 
emoce a výrazy obličeje, účes, zdobení hlavy, portrét v obrazech a plastikách 
umělců, lidská hlava v propagaci a reklamě, kulturní a zeměpisné souvislosti

rozeznává poplatnost módě 
uplatňuje osobitý přístup k realitě Živá příroda - stavba zvířecího a rostlinného těla, zvířata a rostliny v detailech, 

biotopy, bájná a posvátná zvířata, vztahy lidí a zvířat, zvěrokruh, krajina, prostorové uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
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života plány, barevná perspektiva, strom, ohrožené druhy, land-art, kulturní, 
přírodovědné, zeměpisné a ekologické souvislosti vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 

tvůrčího záměru 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Neživá příroda - vesmír, sluneční soustava, souhvězdí, Země, paleontologické 
objevy, hory, nerosty, kámen, hlína, živly, voda, obloha, počasí, čas

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Architektura - funkce architektury, estetika lidských sídel, město, vesnice, styly 
bydlení, perspektivní zobrazení předmětů a architektury (sbíhavost, zmenšování), 
přírodovědné, zeměpisné, technologické a ekologické souvislosti je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 

Věci - vzhled, proměny a vlastnosti věcí, všednodenní realita a její detaily jako 
inspirace, vynálezy, minulost a současnost techniky, vize technické budoucnosti, 
stínování je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Techniky Kresba - uhlem,užkou,tuší,inkoustem Malba – temperovými barvami, 
křídovými pastely, voskovými pastely,vodovými barvami, pastelkami Grafika – tisk z 
koláže, monotyp,, suchá jehla, linoryt, materiálový tisk, slepotisk, sádroryt je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Prostorové práce - kašírovaná plastika, socha ze sádry, keramika, objekt z papíru, 
krabic a rolí, ze dřeva, z plechu, drátů a pletiva, z textilu, z plastů, z přírodnin, ze 
sněhu, instalace je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
spolupracuje v týmu 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Reliéfní práce - z hlíny, ze sádry, z papíru, z provázků, z přírodnin, z krabiček a 
roliček, z plechu a drátů, kašírování

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis Kombinované a netradiční techniky - koláž, rezerváž, muchláž, asambláž, frotáž, 

tavení vosku, krakelování, mozaika, strukturální malba, tupování, fotomontáž, 
papíroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
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uklidí po sobě 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Základy výtvarných řemesel - batika, tkaní, drátování, tepání do plechu, ruční papír, 
keramika, niťák

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Dekorativní práce - aranžování, decoupáge, papier maché, malování a tisk na textil, 
frost art, dekorování provázky, nepravá vitráž,sádrové odlitky, korálkové dekorace, 
vystřihovánky, mramorování je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
reliéfní a dekorativní práce
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference
netradiční techniky - jejich původ, základy výtvarných řemesel
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
architektura - světové osobnosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
výtvarné hry a experimenty
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy
živá a neživá příroda

   

Výtvarná výchova 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Informatika - 6. ročník
• --> Dějepis - 8. ročník
• --> Občanská výchova - 8. ročník
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• --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník
• --> Chemie - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

Výtvarné hry a experimenty - hravé a svobodné vyjadřování emocí, fantazie, 
představ a osobních zkušeností, ověřování kreativních postupů, práce s náhodně 
vzniklým výtvarným prvkem; výtvarné akce (happeningy)

uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Kompoziční etudy - rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy mezi 
kompozičními prvky, podobnost, kontrast, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, 
statika a dynamika, symetrie, harmonie, písmo, skupinová práce; kompoziční řešení 
různých umělců, porovnávání a interpretace

spolupracuje v týmu 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Nefigurativní kompozice - reflexe, uplatnění mimovizuálních podnětů (prožívání, 
smysly), sdělnost linií, tvarů, objemů, textur, světla a barvy, nefigurativní zobrazení 
v uměleckých dílech a v elektronických záznamech, interpretace vlastní tvorby i 
uměleckého díla

vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Lidská postava - proporce, vnější charakterizace náklonem těla, oblečením, 
historické, společenské, kulturní a biologické souvislosti, ruka, lidské smysly, lidské 
tělo a emoce, tělové umění, zdobení lidského těla, odívání, móda, tělesné 
handicapy, umělé bytosti, nadpřirozené bytosti, rituály, zrození, figurální 
kompozice (postava, polopostava) lidská postava v obrazech a plastikách umělců, 
lidské tělo v propagaci a reklamě

rozeznává poplatnost módě 
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uplatňuje osobitý přístup k realitě 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Portrét - profil, en face, detaily obličeje, výrazné rysy různých ras a různého věku, 
emoce a výrazy obličeje, účes, zdobení hlavy, portrét v obrazech a plastikách 
umělců, lidská hlava v propagaci a reklamě, kulturní a zeměpisné souvislosti

rozeznává poplatnost módě 
uplatňuje osobitý přístup k realitě 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Živá příroda - stavba zvířecího a rostlinného těla, zvířata a rostliny v detailech, 
biotopy, bájná a posvátná zvířata, vztahy lidí a zvířat, zvěrokruh, krajina, prostorové 
plány, barevná perspektiva, strom, ohrožené druhy, land-art, kulturní, 
přírodovědné, zeměpisné a ekologické souvislosti vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 

tvůrčího záměru 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Neživá příroda - vesmír, sluneční soustava, souhvězdí, Země, paleontologické 
objevy, hory, nerosty, kámen, hlína, živly, voda, obloha, počasí, čas

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby Architektura - funkce architektury, estetika lidských sídel, město, vesnice, styly 

bydlení, perspektivní zobrazení předmětů a architektury (sbíhavost, zmenšování), 
přírodovědné, zeměpisné, technologické a ekologické souvislosti

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 

Věci - vzhled, proměny a vlastnosti věcí, všednodenní realita a její detaily jako 
inspirace, vynálezy, minulost a současnost techniky, vize technické budoucnosti, 
stínování je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Techniky
Kresba - uhlem,užkou,tuší,inkoustem
Malba – temperovými barvami, křídovými pastely, voskovými pastely,vodovými 
barvami, pastelkami
Grafika – tisk z koláže, monotyp,, suchá jehla, linoryt, materiálový tisk, slepotisk, 
sádroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Prostorové práce - kašírovaná plastika, socha ze sádry, keramika, objekt z papíru, 
krabic a rolí, ze dřeva, z plechu, drátů a pletiva, z textilu, z plastů, z přírodnin, ze 
sněhu, instalace je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
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spolupracuje v týmu 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Reliéfní práce - z hlíny, ze sádry, z papíru, z provázků, z přírodnin, z krabiček a 
roliček, z plechu a drátů, kašírování

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis Kombinované a netradiční techniky - koláž, rezerváž, muchláž, asambláž, frotáž, 

tavení vosku, krakelování, mozaika, strukturální malba, tupování, fotomontáž, 
papíroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Základy výtvarných řemesel - batika, tkaní, drátování, tepání do plechu, ruční papír, 
keramika, niťák

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Dekorativní práce - aranžování, decoupáge, papier maché, malování a tisk na textil, 
frost art, dekorování provázky, nepravá vitráž,sádrové odlitky, korálkové dekorace, 
vystřihovánky, mramorování je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
portrét - profil, výrazné rysy obličeje
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
nefigurální kompozice - reflexe, uplatnění mimovizuálních podnětů /vnímání, smysly/

   

Výtvarná výchova 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 7. ročník
• --> Chemie - 9. ročník
• --> Přírodopis - 9. ročník
• --> Fyzika - 9. ročník
• --> Hudební výchova - 9. ročník
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Výtvarná výchova 9. ročník

• --> Dějepis - 9. ročník
• --> Občanská výchova - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

Výtvarné hry a experimenty - hravé a svobodné vyjadřování emocí, fantazie, 
představ a osobních zkušeností, ověřování kreativních postupů, práce s náhodně 
vzniklým výtvarným prvkem; výtvarné akce (happeningy)

uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Kompoziční etudy - rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy mezi 
kompozičními prvky, podobnost, kontrast, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, 
statika a dynamika, symetrie, harmonie, písmo, skupinová práce; kompoziční řešení 
různých umělců, porovnávání a interpretace

spolupracuje v týmu 
variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Nefigurativní kompozice - reflexe, uplatnění mimovizuálních podnětů (prožívání, 
smysly), sdělnost linií, tvarů, objemů, textur, světla a barvy, nefigurativní zobrazení 
v uměleckých dílech a v elektronických záznamech, interpretace vlastní tvorby i 
uměleckého díla

vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 
tvůrčího záměru 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

Lidská postava - proporce, vnější charakterizace náklonem těla, oblečením, 
historické, společenské, kulturní a biologické souvislosti, ruka, lidské smysly, lidské 
tělo a emoce, tělové umění, zdobení lidského těla, odívání, móda, tělesné 
handicapy, umělé bytosti, nadpřirozené bytosti, rituály, zrození, figurální 
kompozice (postava, polopostava) lidská postava v obrazech a plastikách umělců, 
lidské tělo v propagaci a reklamě

rozeznává poplatnost módě 

Portrét - profil, en face, detaily obličeje, výrazné rysy různých ras a různého věku, uplatňuje osobitý přístup k realitě 
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uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

emoce a výrazy obličeje, účes, zdobení hlavy, portrét v obrazech a plastikách 
umělců, lidská hlava v propagaci a reklamě, kulturní a zeměpisné souvislosti

rozeznává poplatnost módě 
uplatňuje osobitý přístup k realitě 
uvažuje o souvislostech vybraných výtvarných témat k jiným oblastem lidského 
života 

Živá příroda - stavba zvířecího a rostlinného těla, zvířata a rostliny v detailech, 
biotopy, bájná a posvátná zvířata, vztahy lidí a zvířat, zvěrokruh, krajina, prostorové 
plány, barevná perspektiva, strom, ohrožené druhy, land-art, kulturní, 
přírodovědné, zeměpisné a ekologické souvislosti vytváří obsahové variace a používá výtvarné prostředky a postupy podle vlastního 

tvůrčího záměru 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 
uplatňuje osobitý přístup k realitě 

Neživá příroda - vesmír, sluneční soustava, souhvězdí, Země, paleontologické 
objevy, hory, nerosty, kámen, hlína, živly, voda, obloha, počasí, čas

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 

Architektura - funkce architektury, estetika lidských sídel, město, vesnice, styly 
bydlení, perspektivní zobrazení předmětů a architektury (sbíhavost, zmenšování), 
přírodovědné, zeměpisné, technologické a ekologické souvislosti je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností 
z vlastního vnímání, z představ a poznání 

Věci - vzhled, proměny a vlastnosti věcí, všednodenní realita a její detaily jako 
inspirace, vynálezy, minulost a současnost techniky, vize technické budoucnosti, 
stínování je vnímavý k estetice věcí denní potřeby 

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Techniky
Kresba - uhlem,užkou,tuší,inkoustem
Malba – temperovými barvami, křídovými pastely, voskovými pastely,vodovými 
barvami, pastelkami
Grafika – tisk z koláže, monotyp,, suchá jehla, linoryt, materiálový tisk, slepotisk, 
sádroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Prostorové práce - kašírovaná plastika, socha ze sádry, keramika, objekt z papíru, 
krabic a rolí, ze dřeva, z plechu, drátů a pletiva, z textilu, z plastů, z přírodnin, ze 
sněhu, instalace je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
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spolupracuje v týmu 
uvědoměle a tvořivě zhodnocuje odpadový materiál ve své výtvarné práci 

Reliéfní práce - z hlíny, ze sádry, z papíru, z provázků, z přírodnin, z krabiček a 
roliček, z plechu a drátů, kašírování

zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá Kombinované a netradiční techniky - koláž, rezerváž, muchláž, asambláž, frotáž, 

tavení vosku, krakelování, mozaika, strukturální malba, tupování, fotomontáž, 
papíroryt

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Základy výtvarných řemesel - batika, tkaní, drátování, tepání do plechu, ruční papír, 
keramika, niťák

je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 
pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 
zachází se svěřenými pomůckami a materiály hospodárně, neplýtvá 
bezpečně obsluhuje a používá elektrospotřebiče, ostré nástroje a grafický lis 

Dekorativní práce - aranžování, decoupáge, papier maché, malování a tisk na textil, 
frost art, dekorování provázky, nepravá vitráž,sádrové odlitky, korálkové dekorace, 
vystřihovánky, mramorování je iniciativní, samostatný, zodpovědný a cílevědomý, sám si volí variantu 

pracovního úkolu, vyhledává k ní informace, pomůcky a materiály, práci dokončí a 
uklidí po sobě 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
tělesné handicapy, umělé bytosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
kompoziční etudy - skupinové práce, kompoziční řešení různých umělců, jejich porovnávání a interpretace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
věci - proměny a vlastnosti věcí, sochy ze sádry
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
odívání,  móda
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
člověk a jeho výtvarno v různých etnikách - lidské tělo - zdobení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
neživá příroda - kámen, hlína, živly
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
dekorativní techniky pro výstavbu fungující reklamy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
rozdělení dílčích úkolů při realizaci daného projektu
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
hodnotící fáze - použití výtvarných technik, možnosti jiného výtvarného pojetí atd.

    

5.17 Tělesná výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název předmětu Tělesná výchova
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Tělesná výchova je hlavním prostředkem k všestrannému tělesnému rozvoji žáků, který je zaměřen na 

rozvíjení pohybové výkonnosti a tělesné zdatnosti s přihlížením k jejich individuálním psychomotorickým 
zvláštnostem a k úrovni biologického vývoje. Je základní složkou při výchově všestranně rozvinutého 
člověka. 
Tělesná výchova představuje důležitou formu pohybového učení žáků. Je důležitým zdrojem poznatků, 
činností a námětů pro rekreační, sportovní využití pohybu ve škole i mimo ni. Významné je propojení 
pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova atd. Do 
vyučování jsou též zařazovány tělovýchovné chvilky.
Vzdělávací obsah je zaměřen na:
* regeneraci a kompenzaci jednostranné zátěže působené pobytem ve škole
* rozvoj pohybových dovedností a kultivaci pohybu 
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* rozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví a na osvojování dovedností jim 
předcházet nebo je řešit a nahlížet na zdraví jako na nejdůležitější životní hodnotu

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

Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. V 1. – 5. ročníku probíhá výuka dvakrát týdně po 
jedné vyučovací hodině. Výuka probíhá v tělocvičně, na hřišti, v přírodě nebo v plaveckém bazénu (1.- 3. 
ročník). Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v hodinách využívá různé metody a 
formy práce. Spolu s dětmi používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.
Vyučovací předmět Tělesná výchova je dotován v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně ve všech ročnících 2. 
stupně základní školy, tj. 6., 7., 8. a 9. ročníku.
Tematicky je Tělesná výchova propojena s učivem přírodopisu, dějepisu, zeměpisu a výchovy ke zdraví. 
Organizace- žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně a na hřišti. V úvodu hodiny 
všichni absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportování. Ke konci 
dochází k závěrečnému zklidnění - relaxaci. Žáci cvičí ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Učitel v 
hodinách využívá různé metody a formy práce. Spolu s žáky používá veškeré dostupné náčiní a nářadí.

Integrace předmětů • Tělesná výchova
Kompetence k učení:
 * žáci jsou vedeni k osvojení si základního tělocvičného názvosloví
 * učí se cvičit podle jednoduchého nákresu nebo popisu cvičení
 * změří základní pohybové výkony a porovnají se s předchozími
 * orientují se v informačních zdrojích o aktivitách a sportovních akcích
 * učitel umožňuje žákům, aby se naučili na základě jasných kritérií hodnotit své činností nebo výsledky
Kompetence k řešení problémů:
 * uplatňují zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí a adekvátně reagují v situaci úrazu 
spolužáka
 * řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím a nevhodným 
sportovním náčiním a nářadím
 * učitel dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá

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

Kompetence komunikativní:
 * žák je veden ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
 * učí se reagovat na základní povely a pokyny a sám je i vydává
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 * učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých
Kompetence sociální a personální:
 * žák je veden k jednání v duchu fair-play – dodržuje pravidla, označí přestupky, respektuje opačné 
pohlaví, zvládá pohybové činnosti ve skupině
Kompetence občanské:
* žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu a projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení své zdatnosti, spojuje svou pohybovou činnost se zdravím, hodnotí cvičení, učí se být ohleduplný a 
taktní
* učitel umožňuje, by se žáci podíleli na hodnocení činností nebo jejich výsledků
Kompetence pracovní:
 * učitel vede žáka k uplatňování zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v běžném životě
 * žák se učí využívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní

   

Tělesná výchova 1. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 1. ročník
• --> Český jazyk - 1. ročník
• --> Hudební výchova - 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Příprava ke sportovnímu výkonu
- příprava organismu
- zdravotně zaměřené činnosti
Cvičení během dne.

Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou.
 Zná protahovací cviky a cviky pro zahřátí a uvolnění. 

Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou.
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- jednoduché tanečky
- základy estetického pohybu

 Zná protahovací cviky a cviky pro zahřátí a uvolnění. 

Základní tělocvičné pojmy.
Komunikace v TV.

Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou.
 Zná protahovací cviky a cviky pro zahřátí a uvolnění. 

Základy sportovních her
- míčová průprava a pohybové hry
- pohybová tvořivost
- využití netradičního náčiní při cvičení
- organizace při TV

Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností
- her a soutěží
- zásady jednání a chování

Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou.
 Zná protahovací cviky a cviky pro zahřátí a uvolnění. 

Základní plavecká výuka. Adaptuje se na vodní prostředí.
 Zvládá hygienu plavání a základní plavecké dovednosti. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Demokratické vztahy ve škole.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sociální rozvoj - rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci: pozitivní myšlení, respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, etické zvládání 
situací soutěže.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Uvolnění, relaxace, efektivní komunikace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Morální rozvoj - pomáhající a prosociální chování.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Prostředí a zdraví.
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Utváření týmu, komunikace a spolupráce v týmu.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ
Rovnocennost všech etnických skupin. Odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost.

   

Tělesná výchova 2. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 2. ročník
• --> Český jazyk - 2. ročník
• --> Hudební výchova - 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou,
 cviky pro zahřátí a uvolnění. 
Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené 
příležitosti. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků. 
Dbá na správné dýchání. 

Příprava ke sportovnímu výkonu.
Příprava organismu.
Zdravotně zaměřené činnosti.
Uklidnění po zátěži.
Cvičení během dne.
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti.
Jednoduché tanečky.
Základy estetického pohybu. Zvládá vyjádřit melodii rytmem pohybu. 

Tělocvičné pojmy.
Komunikace v TV.

Reaguje na základní tělocvičné pojmy - názvy pohybových činností, tělocvičného 
nářadí a náčiní. 

Bezpečnost a hygiena při sportování. Dodržuje pravidla bezpečnosti
 při sportování v tělocvičně,
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 na hřišti, v přírodě. 
Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci činnosti. 
Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích. 
Jedná v duchu fair play. 

Základy sportovních her.
Míčové hry.
Pohybové hry.
Organizace při TV.
Pravidla zjednodušených osvojovaných
pohybových činností, her a soutěží.
Zásady jednání a chování.

Zvládne přihrávku jednoruč, obouruč.
 Zná a dodržuje základní pravidla her.
 Je schopen soutěžit v družstvu. 

Základy atletiky.
Rychlý běh.
Skok do dálky.
Hod míčkem.
Rozvoj různých forem:
- rychlosti
- vytrvalosti
- síly
- pohyblivosti.
Koordinace pohybu.

Zná techniku hodu kriketovým míčkem.
 Zná nízký start.
 Nacvičí skok do dálky. 

Základy gymnastiky.
Cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti.
Průpravná cvičení a úpoly.

Zvládne kotoul vpřed, jednoduchá cvičení na žebřinách.
 Umí skákat přes švihadlo.
 Dokáže podbíhat dlouhé lano.
 Cvičí na lavičkách.
 Provádí přetahy a přetlaky. 
Projevuje přiměřenou radost z pohybové aktivity, samostatnost, odvahu a vůli pro 
zlepšení pohybové dovednosti. 
Učí se respektovat zdravotní handicap. 

Vztah ke sportu.
Zásady jednání a chování - fair play.

Zná význam sportování pro zdraví. 
Základní plavecká výuka. Adaptuje se na vodní prostředí.

 Zvládá hygienu plavání a základní plavecké dovednosti. 
Sezónní činnosti. Učí se udržovat rovnováhu na kluzkém povrchu.

 Otužuje se chladným vzduchem v přiměřeném oblečení.
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 Respektuje zásady bezpečnosti. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena
Osobnostní rozvoj. Uvolnění, relaxace.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí
Sociální rozvoj - vzájemné poznávání se ve skupině, ve třídě.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Sociální rozvoj - cvičení empatického a aktivního naslouchání.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Péče o dobré vztahy, empatie, respektování, pomoc.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Morální rozvoj. Rozvoj odpovědnosti, spolehlivosti, spravedlnosti. Pomáhat si navzájem. Rozvoj prosociálního chování.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Škola jako model otevřeného partnerství. Aktivní zapojení žáků do akcí.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Společné soužití, udržování tolerantních vztahů a spolupráce.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Prostředí a zdraví.

   

Tělesná výchova 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Český jazyk - 3. ročník
• --> Hudební výchova - 3. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence občanské
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• Kompetence sociální a personální
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Je si vědom důležitosti přípravy a pomáhá ostatním.
 Dbá pokynů učitele a instruktora při plaveckém výcviku. 

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
- Hygiena a bezpečnost při TV.
- Hygiena a bezpečnost při plaveckém výcviku.
- Bezpečnost při dopravě.
- Vhodná místa ke sportování v místě školy i domova.
- Cvičení během dne.
- Pohybový režim.
- Neohrozím ostatní.
- Obnovení zásad bezpečnosti při cestě do školy a zpět domů.

Ví, jak se bezpečně chovat při přesunu na sportoviště.
 Chápe důležitost dopravních předpisů. 

POHYBOVÉ DOVEDNOSTI
Atletika:
- překážkový běh
- skok daleký
- chůze, běh
- nízký a polovysoký start
- běh na 50 m
- individuální tempo na 1 min.
- hod míčkem

Užívá základní tělocvičné pojmy a zásady pohybové hygieny. 

Akrobacie - průprava na seskoky, kotouly, rovnováhu, přeskoky, stoje na rukou. Dbá na správné držení těla a dýchání při provádění cviků i dalších činnostech. 
Gymnastika:
- cvičení s dostupným nářadím a náčiním v souvislosti s akrobatickou přípravou
- švihadla, kruhy, lavičky, žebřiny, žíněnky, tyč, ...

Dbá na správné držení těla a dýchání při provádění cviků i dalších činnostech. 

Zajímá se o cvičení s hudbou. Rytmika:
- základní taneční kroky
- cvičení při hudbě

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. 

Zajímá se o cvičení s hudbou. Úpolová a relaxační cvičení.
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. 

Zjednodušená pravidla některých míčových her.
Nácvik přihrávek, driblingu, hodu na koš.

Jedná v duchu fair play.
 Spolupracuje v týmu.
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 Zná zjednodušená pravidla sportů a soutěží. 
Reaguje na povely pořadových cvičení. 
Dodržuje pravidla bezpečnosti na všech sportovištích. 
Rozlišuje míče na různé míč. hry. 
Snaží se dohodnout na spolupráci.
 Pozná porušení pravidel a jejich následků. 
Ví o taktice při vytrvalostním běhu a běhu v přírodním terénu. 
Projevuje vůli zlepšovat své výkony. 
Reaguje na povely pořadových cvičení. 
Ví, jak se chovat při sportovních aktivitách v přírodě. 

Turistika, ohleduplnost k přírodě.

Respektuje zdravotní indispozice a handicap spolužáků i ostatních. 
Kurz plavání. Zná a respektuje pokyny instruktorů při plaveckém výcviku.

 Nebojí se vody, ale dbá bezpečnosti při vodních sportech.
 Zvládá jeden plavecký způsob.
 Je seznamován s prvky sebezáchrany a pomoci tonoucímu. 
Projevuje vůli zlepšovat své výkony. 
Ví, jak se chovat při sportovních aktivitách v přírodě. 

Základy zimních sportů (dle možností a přírodních podmínek).

Respektuje zdravotní indispozice a handicap spolužáků i ostatních. 
Projevuje vůli zlepšovat své výkony. Bezpečnost při jízdě na kole.

Vhodný terén.
Dopravní olympiáda - jízda zručnosti na kole.

Ví, kde bezpečně jezdit na kole. 

POHYBOVÉ UČENÍ
Základní názvosloví a smluvené signály.

Reaguje na smluvené signály a povely. 

Tělocvična a hřiště ve škole, prostory pro hygienu. Ví, kde se převléct do cvičebního úboru.
 Je seznámen s organizací přesunu na sportoviště. 
Ví, co to jsou OH.
 Chápe jednání fair play. 

Co to jsou OH, ideály.
Sportovní časopisy.

Učí se vyhledávat sportovní události v médiích. 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Poznávání ve skupině. Rozvoj zdravého fyzického, duševního a sociálního života.
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Tolerantní vztahy a spolupráce. Učí chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Partnerství ve škole. Pochopení významu řádu, dodržování pravidel pro fungování ve společnosti.

   

Tělesná výchova 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Hudební výchova - 4. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou, cviky pro zahřátí a 
uvolnění.
 Zná protahovací a napínací cviky. 
Zapojuje se do každodenní pohybové činnosti a využívá nabízené příležitosti. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků. 

Příprava ke sportovnímu výkonu.
Příprava organismu.
Zdravotně zaměřené činnosti.
Uklidnění po zátěži.
Napínací a protahovací cvičení.

Dbá na správné dýchání. 
Dbá na správné držení těla při různých činnostech i provádění cviků. 
Dbá na správné dýchání. 
Zvládá vyjádřit melodii pohybem. 

Cvičení během dne.
Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti.
Jednoduché tanečky, základy estetického pohybu.

Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení své zdatnosti. 
Uplatňuje zásady pohybové aktivity.
 Zná základní tělocvičné pojmy, názvy pohybových činností, tělocvičného nářadí a 
náčiní. 
Zná pojmy z pravidel sportů a soutěží. 

Tělocvičné pojmy.
Komunikace v TV.

Rozumí povelům pořadových cvičení. 
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Zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizační činnosti. 
Dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve 
vodě. 
Adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka. 

Bezpečnost a hygiena při sportování.

Používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. 
Spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových činnostech a soutěžích.

 Jedná v duchu fair-play. 
Vytváří varianty osvojených pohybových her. 
Zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti. 
Umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink. 
Rozlišuje míč na basketbal a volejbal. 
Učí se ovládat basketbalový míč, nacvičuje střelbu na koš. 
Nacvičuje přehazovanou, učí se její pravidla. 
Zná pravidla vybíjené. 
Je schopen soutěžit v družstvu. Umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché 
taktice družstva a dodržovat ji. 

Základy sportovních her.
Míčové a pohybové hry.
Pohybová tvořivost.
Využití netradičního náčiní při cvičení.
Organizace při TV.
Pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností - her a soutěží.
Zásady jednání a chování.

Je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i družstvo. Pozná a označí zjevné 
přestupky proti pravidlům a reaguje na ně. 

Základy atletiky.
Rychlý běh, skok do dálky, hod míčkem, rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, 
síly a pohyblivosti, koordinace pohybu.

Zná techniku hodu kriketovým míčkem.
 Zná princip štafetového běhu.
 Uběhne 300 m.
 Zná taktiku při běhu - k metě, sprint, vytrvalostní běh, běh terénem s překážkami.

 Umí skákat do dálky.
 Nacvičí správnou techniku skoku z místa. 

Základy gymnastiky.
Cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti.
Průpravná cvičení a úpoly.

Zvládne kotoul vpřed i vzad.
 Provádí přitahování do výše čela na hrazdě.
 Umí správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na koze.
 Zdokonaluje se ve cvičení na ostatních nářadích. 

Vztah ke sportu. Projevuje přiměřenou radost z pohybové aktivity, samostatnost, odvahu a vůli pro 
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zlepšení pohybové dovednosti. 
Učí se respektovat zdravotní handicap.
 Zná význam sportování pro zdraví.
 Dovede získat informace o pohybových aktivitách ve škole i v místě bydliště. 

Zásady jednání a chování - fair play.

Dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, porovnat ho s předchozími výsledky. 
Výchova cyklisty - dopravní hřiště. Zvládne jízdu na kole na dopravním hřišti, jízdu zručnosti.

 Zná základní pravidla silničního provozu. 
Sezónní činnosti. Dodržování bezpečnosti při zimních sportovních hrách. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Tolerantní vztahy a spolupráce. Učí chápat a tolerovat odlišné zájmy, názory a schopnosti druhých.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Poznávání ve skupině. Rozvoj zdravého fyzického, duševního a sociálního života.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Partnerství ve škole. Pochopení významu řádu, dodržování pravidel pro fungování ve společnosti.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Sociální rozvoj
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci. 
Jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny.

   

Tělesná výchova 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Matematika - 5. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Zná bezpečnostní a hygienická pravidla na sportovištích.
 Ví, jak se správně oblékat na různé sporty. 
Je si vědom významu protahovacích, napínacích, korektivních a uvolňovacích cviků 
pro správné držení těla i v souvislosti s jednostrannou zátěží. 
Zná nejčastější úrazy při různých sportech.
 Zvládá základy první pomoci.
 Přivolá lékařskou pomoc. 
Zná dopravní pravidla při jízdě na kole. 

Činnosti ovlivňující zdraví.
Bezpečnost a hygiena při TV.
Tělesná zdatnost.
Správné držení těla.
Cvičební úbory, svalová napětí a povolování.
Úrazy při sportu.
První pomoc.
Doprava na sportoviště.
Špatné vlivy na zdraví a sport.

Ví o nebezpečí návykových látek při sportu i v dopravě. 
Zná techniku startů, taktiku vytrvalého běhu i sprintu.
 Dbá na správné dýchání a uvolňovací cviky. 
Ví o metodách odrazu při skocích.
 Snaží se o zlepšování svých výkonů.
 Toleruje případné nedostatky spolužáků.
 Ctí a respektuje různost pohlaví. 
Zná průpravná cvičení pro některá odvětví sportu. 
Cvičí podle jednoduchých nákresů.
 Pomáhá při organizaci hodiny.
 Dokáže sám vést rozcvičku. 

POHYBOVÉ DOVEDNOSTI
Atletika
- nízký start
- překážková dráha a běh
- vytrvalostní běh
- běh na výkon
- hod míčkem nebo granátem
- skok daleký a vysoký
- rychlý běh k metě
- běh v přírodě

Ovládá pravidla některých atletických a týmových sportovních odvětví.
 Je si vědom porušení pravidel a jejich následků.
 Je si vědom důležitosti spolupráce v týmu i v náhodně určených družstvech. 
Je si vědom významu protahovacích, napínacích, korektivních a uvolňovacích cviků 
pro správné držení těla i v souvislosti s jednostrannou zátěží. 
Chápe význam povelů a signálů při sportovních činnostech.
 Vyzná se v organizaci TV ve škole.
 Je seznamován se sportovními soutěžemi ve škole.
 Ví o historii, ideálech a symbolech OH.
 Je veden k jednání fair play.
 Ví, kde si vyhledat sportovní informace, které ho zajímají. 

Akrobacie
- cvičení s lavičkami
- cvičení na stanovištích
- přemet stranou
- nácvik stoje na rukou s dopomocí
- kotoul letmo

Ví o metodách odrazu při skocích.
 Snaží se o zlepšování svých výkonů.
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 Toleruje případné nedostatky spolužáků.
 Ctí a respektuje různost pohlaví. 
Zvládá techniku odrazů při přeskocích. Gymnastika

- kotoul vpřed
- kotoul vzad
- roznožka a skrčka přes kozu
- odrazový můstek
- cvičení na kruzích
- cvičení s tyčí
- cvičení na žebřinách
- cvičení se švihadly

Taktně hodnotí výkony své i ostatních. 

Rytmika
- rozcvičky při hudbě
- taneční kroky
- nácvik choreografie na lidovou píseň ve známých taktech

Snaží se přispět svými nápady k realizaci společné činnosti. 

Cvičení
- úpolová
- relaxační
- kondiční
- kompenzační
- aerobická
- cviky s dostupným náčiním

Ví o významu průpravných cvičení pro organismus. 

Zvládá hody jedno i obouruč, techniku střelby na branku a koš, stopáž a přihrávky 
nohou. 

Míčové hry
- základní pravidla vybíjené, kopané, házené, košíkové
- hody, přihrávky, střelba na branku (koš) Ovládá pravidla některých atletických a týmových sportovních odvětví.

 Je si vědom porušení pravidel a jejich následků.
 Je si vědom důležitosti spolupráce v týmu i v náhodně určených družstvech. 

Ostatní:
- jízda na kole
- turistika
- dle možností a přírodních podmínek zimní sporty
- bezpečnost při koupání v přírodě
- dopravní olympiáda

Zná dopravní a bezpečností pravidla při jízdě na kole a jeho základní vybavení.

 Ví o správném chování v přírodě.
 Zná a ctí pravidla pobytu v CHKO a na značených turistických stezkách.
 Ví, kde a jak bezpečně sportovat v zimě. 
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POHYBOVÉ UČENÍ
- názvosloví, povely, signály
- organizace TV ve škole
- seznámení se sportovními hrami, soutěžemi, závody
- ideály a symboly OH
- informace o sportovním dění v Evropě i ve světě

Chápe význam povelů a signálů při sportovních činnostech.
 Vyzná se v organizaci TV ve škole.
 Je seznamován se sportovními soutěžemi ve škole.
 Ví o historii, ideálech a symbolech OH.
 Je veden k jednání fair play.
 Ví, kde si vyhledat sportovní informace, které ho zajímají. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Prostředí a zdraví.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Sportovní zprávy v denících, v novinách.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá
Evropské sportovní soutěže.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Cvičení sebeovládání.

   

Tělesná výchova 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník
• --> Přírodopis - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

Význam pohybu pro zdraví, hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
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upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
zvládá techniky nových atletických disciplín 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy 

Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, Kondiční formy cvičení
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 
zvládá techniky nových atletických disciplín 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy 
sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí 

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh skok do dálky a do výšky, hod míčkem a 
granátem

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
zvládá jednoduché akrobatické prvky 
dokáže zvládnout obtížnější přeskok s dopomocí, zvládá jednoduché cvičební prvky 
na hrazdě, nízké kladině i kruzích 

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí, šplh

při cvičení uplatní svůj fyzický fond, při šplhu uplatní svůj fyzický fond 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu 
sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce i družstva, ovládá základy pravidel, 
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků, uplatňuje zkušenosti z míčových her 
v dalších sportech, 

Sportovní hry ¬(basketbal, vybíjená, softball,) – herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
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užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, Lyžování – běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové, bezpečnost pohybu v 
zimní horské krajině, jízda na vleku Ovládá základy sjezdového a běžeckého lyžování, zná zásady bezpečnosti pobytu na 

horách. 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, Bruslení
Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry. 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu, uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Turistika a pobyt v přírodě

uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Turistika a pobyt v přírodě, bruslení.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla sportovních odvětví, zásady fair play
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Týmová práce, tvorba taktiky a strategie ve sportovních hrách.

   

Tělesná výchova 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Dějepis - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Význam pohybu pro zdraví, hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
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upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu Kondiční formy cvičení
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 
činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 
zvládá techniky nových atletických disciplín 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy, 

Atletika – rychlý běh, vytrvalý běh skok do dálky a do výšky, hod míčkem a 
granátem,

sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí, 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
zvládá jednoduché akrobatické prvky 
dokáže zvládnout obtížnější přeskok s dopomocí, zvládá jednoduché cvičební prvky 
na hrazdě, nízké kladině i kruzích 

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí, šplh

při cvičení uplatní svůj fyzický fond, při šplhu uplatní svůj fyzický fond 
Sportovní hry ¬(basketbal, vybíjená, softball,) – herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské kategorie

zvládá základní herní činnosti jednotlivce i družstva. Ovládá základy pravidel, 
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků. Uplatňuje zkušenosti z míčových her 
v dalších sportech, 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu Lyžování – běžecké lyžování, lyžařská turistika, sjezdové, bezpečnost pohybu v 

zimní horské krajině, jízda na vleku Ovládá základy sjezdového a běžeckého lyžování, zná zásady bezpečnosti pobytu na 
horách. 

Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry. 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu 

Turistika a pobyt v přírodě

Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu, uplatňuje vhodné a bezpečné 
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chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla sportovních odvětví, zásady fair play.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Turistika a pobyt v přírodě, bruslení, lyžování.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Týmová práce, tvorba taktiky a strategie ve sportovních hrách.

   

Tělesná výchova 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 9. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

Význam pohybu pro zdraví

užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 

přírody, silničního provozu 
Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové 

činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem, 
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usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 

Kondiční formy cvičení

Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu, uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
zvládá techniky nových atletických disciplín 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy, 

Atletika rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do dálky a do výšky, hod míčkem a granátem, vrh koulí

sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí, 
zvládá jednoduché akrobatické prvky 
dokáže zvládnout obtížnější přeskok s dopomocí, zvládá jednoduché cvičební prvky 
na hrazdě, nízké kladině i kruzích 

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí, šplh

při cvičení uplatní svůj fyzický fond, při šplhu uplatní svůj fyzický fond 
Sportovní hry ¬(kopaná, košíková, odbíjená, softball, florbal) – herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské 
kategorie

zvládá základní herní činnosti jednotlivce i družstva. Ovládá základy pravidel, 
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků. Uplatňuje zkušenosti z míčových her 
v dalších sportech, 

Bruslení Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry. 
Ovládá základy sjezdového a běžeckého lyžování, zná zásady bezpečnosti pobytu na 
horách. 
Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu, uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 

Turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti 
silničního provozu v roli chodce a cyklisty, táboření, ochrana přírody, základy 
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 

Etická výchova - fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a 
prosociálnost v soutěživých situacích

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Pravidla sportovních odvětví, zásady fair play
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Turistika a pobyt v přírodě, bruslení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Týmová práce, tvorba taktiky a strategie ve sportovních hrách.

   

Tělesná výchova 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 8. ročník
• --> Výchova ke zdraví - 9. ročník
• --> Fyzika - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 

Význam pohybu pro zdraví

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu 
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odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 

Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 
aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

Kondiční formy cvičení

samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 
zvládá techniky nových atletických disciplín 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy, 

Atletika rychlý běh, vytrvalý běh na dráze a v terénu, základy překážkového běhu, 
skok do dálky a do výšky, hod míčkem a granátem, vrh koulí

sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí, 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy, 
sleduje výkony, eviduje je a vyhodnotí, 
užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
zvládá jednoduché akrobatické prvky 
dokáže zvládnout obtížnější přeskok s dopomocí, zvládá jednoduché cvičební prvky 
na hrazdě, nízké kladině i kruzích 

Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí, šplh

při cvičení uplatní svůj fyzický fond, při šplhu uplatní svůj fyzický fond 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 
získané dovednosti uplatní při soutěžích i jako reprezentant školy, 

Sportovní hry ¬(kopaná, košíková, odbíjená, softball, florbal) – herní činnosti 
jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel žákovské 
kategorie

zvládá základní herní činnosti jednotlivce i družstva. Ovládá základy pravidel, 
dokáže řídit sportovní utkání svých vrstevníků. Uplatňuje zkušenosti z míčových her 
v dalších sportech, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní 
činností –zatěžovanými svaly 
Zvládá rychlý a bezpečný pohyb na bruslích všemi směry. 

Bruslení

uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 
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usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
Zvládá chůzi se zátěží i v mírně náročném terénu, uplatňuje vhodné a bezpečné 
chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 

Turistika a pobyt v přírodě přesun do terénu a uplatňování pravidel bezpečnosti 
silničního provozu v roli chodce a cyklisty, táboření, ochrana přírody, základy 
orientačního běhu, dokumentace z turistické akce

uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, 
přírody, silničního provozu 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění ovzduší 
uplatňuje hlavní zásady ochrany životního prostředí 

Etická výchova - fair play – zdravá soutěživost, dodržování pravidel hry, asertivita a 
prosociálnost v soutěživých situacích

nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním 
způsobem obhajuje svá práva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Turistika a pobyt v přírodě, bruslení.
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu
Týmová práce, tvorba taktiky a strategie ve sportovních hrách.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika

    

5.18 Výchova ke zdraví 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
  Povinný Povinný  

   



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

260

Název předmětu Výchova ke zdraví
Oblast Člověk a zdraví
Charakteristika předmětu Úkolem výchovy ke zdraví je seznámit žáky se základními aspekty zdravého života. Zdraví je zde myšleno 

jako optimální stav tělesné, duševní i sociální pohody. Výuka seznamuje žáky s vědomostmi a činnostmi, 
které ovlivňují jejich zdraví. Důraz je vždy kladen na nejnovější poznatky z oborů, které se výuky přímo 
týkají. Učivo se skládá nejen z teoretických poznatků, ale i z praktických cvičení, které napomáhají ke 
zvládnutí základní hygienické, zdravotní a preventivní problematiky. 

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

Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět, kde je výuka  realizována ve 45-ti minutové 
vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina) a témata výchovy ke zdraví jsou vyučována v rámci 
ostatních předmětů, jako je občanská výchova, přírodopis, zeměpis, chemie, dějepis, tělesná výchova, 
člověk a svět práce, pracovní činnosti.
Vyučovací předmět Výchova ke zdraví je dotován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v 6. ročníku 2. stupně 
základní školy.
Tematicky je Výchova ke zdraví propojena s učivem občanské výchovy, přírodopisu, zeměpisu, chemie, 
dějepisu, tělesné výchovy a předmětu člověk a svět práce. 

Integrace předmětů • Výchova ke zdraví
Kompetence k učení:
 * uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí
Kompetence k řešení problémů:
 * využívá získaných vědomostí při řešení problémů lidského života
 * vypracovává projekty na daná témata 
Kompetence komunikativní:
 * diskutuje o problematice ve skupině
 * formuluje a vyjadřuje svůj pohled na svět
Kompetence sociální a personální:
 * účinně spolupracuje ve skupině, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě 
ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi

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

Kompetence občanské:
 * respektuje přesvědčení a názory druhých lidí
 * chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy
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Název předmětu Výchova ke zdraví
Kompetence pracovní:
 * vyhledává a třídí informace
 * plní povinnosti vyplývající z jednotlivých úkolů

   

Výchova ke zdraví 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 7. ročník
• --> Anglický jazyk - 8. ročník
• --> Přírodopis - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Rodina jako systém umí vysvětlit a charakterizovat role členů rodiny 
Dynamika vztahy v rodině respektuje přijatá pravidla soužití v rodině 

umí uvést příklady pozitivního i negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu Harmonické x disharmonické prostředí
uvědomuje si morální hodnoty a odpovědnost 

Výchovný styl v rodině respektuje přijatá pravidla soužití v rodině 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití uplatňuje osobní a intimní hygienu s ohledem na zdravotní hlediska 

respektuje přijatá pravidla soužití v rodině Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity (rodina, škola, vrstevnická skupina, 
obec, spolek) projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 
Vztahy ve dvojici (kamarádství, láska) zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci 
Péče o zdraví, Výživa a zdraví rozlišuje mezi závažnými a méně závažnými poraněními 
Zásady zdravého stravování projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 
Vliv životních podmínek a způsob stravování na zdraví umí uvést příklady pozitivního i negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu 
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Výchova ke zdraví 6. ročník

vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými 
zdravotními problémy 

Poruchy příjmu potravy projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a kultivovaně se 
chová k opačnému pohlaví 
rozlišuje choroby běžné, infekční,civilizační aktivně se proti nim brání Ochrana před nemocemi a odpovědnost za své zdraví i zdraví jiných
civilizační choroby 

Preventivní a lékařská péče zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
Osobnostní a sociální rozvoj uvědomuje si morální hodnoty a odpovědnost 
Sebepoznání a sebepojetí, vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a kultivovaně se 

chová k opačnému pohlaví 
Mimořádné situace umí charakterizovat mimoř. situace 
Charakter mimořádné situace rozumí integrovanému záchrannému systému 
Tísňová volání zná zásady ochrany člověka za mimořádných situací 
Potenciální nebezpečí zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 
Varovný signál a chování po jeho vyhlášení zná zásady kolektivní ochrany obyvatelstva 

zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci Pohybové aktivity a zdraví
vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými 
zdravotními problémy 
zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci Význam pohybových aktivit pro zdraví
vysvětlí základní vztah mezi úrovní zdravotně orientované zdatnosti a možnými 
zdravotními problémy 

Pohybový režim zařazuje do svého denního režimu aktivní pohyb, otužování a relaxaci 
Prevence tělesného a duševního zatížení civilizační choroby 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Výživová hodnota potravin, způsoby technologie zpracování potravin s ohledem na životní prostředí.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Vyrovnávání se s problémy, dětská krizová centra, modelové situace a hry.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Komunikace, kamarádství přátelství, pozitivní životní cíle.
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Výchova ke zdraví 6. ročník

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Postavení role muže a ženy v různých kulturách, historické souvislosti.

   

Výchova ke zdraví 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Chemie - 9. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery 
umí vytvářet správné mezilidské vztahy v širším společenství 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití

dbá na zdravý životní styl 
Vztahy ve dvojici (partnerské vztahy, přátelství) umí vytvářet správné mezilidské vztahy v širším společenství 

posoudí určité způsoby chování z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých 

Soužití s handikepovanými lidmi

dbá na zdravý životní styl 
vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb Změny v životě člověka a jejich reflexe
dbá na zdravý životní styl 
relaxuje a učí se zvládat stres Dětství, puberta, dospívání (tělesné, duševní a společenské změny)
dbá na zdravý životní styl 
usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 
dbá na zdravý životní styl 
uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu 

Zdravý způsob života a péče o zdraví

posoudí na konkrétních příkladech zastoupení jednotlivých potravin a nápojů ve 
stravovacím režimu člověka z hlediska zdravé výživy 

Ochrana před přenosnými a nepřenosnými chorobami (civilizační choroby) dbá na zdravý životní styl 
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Výchova ke zdraví 7. ročník

Preventivní a lékařská péče podílí se na programech podpory zdraví 
Odpovědné chování při úrazu a života ohrožujícím stavu předchází úrazům 
Základní postupy 1. pomoci, obvazová rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování 
Technika a přivolání lékaře rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování 
Výživa a zdraví vysvětlí souvislosti mezi zdravou a nezdravou výživou a rozvojem civilizačních 

chorob, reklamu na potraviny a vyjádří k ní vlastní názor 
Vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví dbá na zdravý životní styl 
Odolávání stresu relaxuje a učí se zvládat stres 
Poruchy příjmu potravy - bulimie, mentální anorexie uplatňuje zásady zdravého stravovacího režimu 
Výživa a civilizační nemoci dbá na zdravý životní styl 
Zásady zdravé výživy dbá na zdravý životní styl 
Reklamy na potraviny kriticky posoudí reklamy na cigarety a alkohol 
Návykové látky a zdraví a osobní bezpečí má povědomí o škodlivosti návykových látek 
Návykové látky a zákon rozpozná manipulativní vliv vrstevníků i dospělých 
Reklamní vlivy vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty 
Počítače a hazardní hry , gamblerství vysvětlí zdravotní a sociální rizika spojená s hracími a výherními automaty 
Linky důvěry, krizová centra kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 
Krizové situace : šikanování, týrání, sexuální zneužívání kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 
Brutalita a jiné formy násilí v médiích kriticky se vyjadřuje k projevům násilí 
Osobnostní a sociální rozvoj rozpozná manipulativní vliv vrstevníků i dospělých 
Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace (respektování sebe sama i druhých, 
přijímání názorů druhého

rozpozná manipulativní vliv vrstevníků i dospělých 

Empatie umí vytvářet správné mezilidské vztahy v širším společenství 
Dialog (aktivní naslouchání) umí vytvářet správné mezilidské vztahy v širším společenství 
Mimořádné situace posoudí určité způsoby chování z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých 
Evakuace relaxuje a učí se zvládat stres 
Improvizovaná ochrana posoudí určité způsoby chování z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 

druhých 
Havárie s únikem nebezpečné látky rozpozná situace ohrožující jeho bezpečnost a používá účinné formy chování 
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Výchova ke zdraví 7. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
Vztahy mezi lidmi a formy soužití, tělesné a duševní zdraví - změny v dospívání.
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Celosvětové problémy - nemoci, hlad.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Zdravý životní styl, škodlivost návykových látek, chápání vlivu životního prostředí na zdraví člověka.
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
Výživa a zdraví - podvýživa , úmrtnost, hlad - africké země.

    

5.19 Pracovní činnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

   

Název předmětu Pracovní činnosti
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti (1. stupeň) 

Tato oblast postihuje širokou škálu pracovních činností, vede žáky k získání základních pracovních návyků a 
dovedností. Žáci se učí plánovat a hodnotit pracovní činnosti samostatně i v kolektivu (skupině). Pracují s 
různými materiály. Dodržují bezpečnost a hygienu práce. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce (pro 2. 
stupeň) je charakteru komplexního. Umožňuje žákům získat základní praktické dovednosti a návyky v 
různých pracovních oblastech, osvojit si dodržování technologického postupu a plánování práce. Žáci se 
naučí používat základní pracovní nástroje, nářadí a pomůcky, které umí udržovat v pořádku, seznámí se s 
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Název předmětu Pracovní činnosti
důležitými plodinami a materiály, zná jejich vlastnosti a použití či využití.
Každý žák uplatňuje při práci vlastní kreativitu a úsilí o co nejlepší výsledek práce, naučí se respektovat 
práci ve skupině a vážit si práce jiných lidí. Důležitým momentem je i osvojení si základů bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci.
Také změna postoje sebe samého ke kladnému způsobu stravování a životnímu stylu, orientace v různých 
oborech lidské činnosti, formách fyzické či duševní práce a získávání prvotních poznatků, které budou 
významné pro jejich profesní orientaci a možnosti uplatnění.

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

Na 1. stupni je předmět rozdělen do 4 tematických okruhů:
1. Práce s drobným materiálem 
- vytváří výrobky z tradičních i netradičních materiálů, poznávají vlastnosti různých materiálů 
- zjišťují funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů 
- učí se jednoduchým pracovním postupům a organizaci práce 
- seznamují se lidovými zvyky,tradicemi a řemesly 
2. Konstrukční činnosti 
- práce s různými druhy stavebnic (plošné, prostorové, konstrukční) 
- sestavují modely 
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým postupem 
3. Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- péče o nenáročné rostlin 
- pěstování rostlin ze semen 
- pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků 
4. Příprava pokrmů 
- pravidla správného stolování 
- příprava tabule pro jednoduché stolování 
Výuka bude probíhat v 1. až 5. ročníku 1 hodinu týdně.
Na 2. stupni se předmět pracovní činnosti vyučuje v 6. a 7. ročníku 1 hodinu týdně a je rozdělen do několika 
tématických okruhů. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Tématicky je propojen s učivem chemie, fyziky, matematiky a přírodopisu. 

Integrace předmětů • Člověk a svět práce
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Název předmětu Pracovní činnosti
Kompetence k učení:
* žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních oblastí, používat nástroje, 
nářadí a pomůcky při práci v běžném životě 
* učitel umožní žákům používat různé materiály, nástroje a nářadí 
* učitel pozoruje pokrok u všech žáků

• pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, časopisy, odbornou literaturou, internetem)
• osvojuje si technologické postupy práce a základy bezpečnosti při práci 
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí propojuje do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské jevy
• projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
• prokazuje získané vědomosti při různých formách zjišťování úrovně znalostí a dovedností

Kompetence k řešení problémů:
* učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 
* žáci promýšlí postupy při plnění zadaných úkolů 
* učitel rozvíjí tvořivost, vede k uplatnění vlastních nápadů

• rozvíjení schopností k řešení problémů – paměť, úsudek, logická úvaha, tvořivé myšlení, žáky co 
nejvíce motivujeme problémovými úlohami z praktického života

• učí se experimentům a vlastní kreativitě při řešení problémů
• využívá tabulek, grafů, modelů a pracovních listů či fólií
• využívá modelových situací k ochraně lidského zdraví a záchranně života

Kompetence komunikativní:
* žák si rozšiřuje slovní zásobu v oblasti pracovního nářadí, nástrojů a pomůcek, učí se popsat slovně 
postup práce 
* učí se používat správnou terminologii

• pracuje ve skupinách, osvojuje si schopnost řídit, rozdělovat a organizovat zadanou práci
• používá správně odbornou terminologii
• řeší problémové úkoly a dokáže objektivně hodnotit sebe i ostatní
• poskytovat žákům potřebný prostor pro uplatnění získaných vědomostí a znalostí, pro prezentaci 

výsledků vlastní práce

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

Kompetence sociální a personální:
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Název předmětu Pracovní činnosti
* spolupráce a vzájemná pomoc mezi žáky 
* respektování práce a nápadů ostatních, snaha o dosažení kvalitního výsledku společné práce

• vytváří příjemnou atmosféru při skupinové práci na základě ohleduplnosti a úcty k druhým
• využívá skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení, dbát na střídání rolí ve skupině
• oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z toho poučení pro sebe

Kompetence občanské:
* pozitivní vztah k práci, odpovědnost za kvalitu svých i společných výsledků práce 
* žák hodnotí své výsledky a činnosti

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí

• odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému 
násilí 

• projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit

• získá kladný postoj k ochraně zdraví svého a spolužáků a k odpovědnosti za životní prostředí
• výchova k dodržování pravidel a norem chování a práci ve škole i mimo ni

Kompetence pracovní:
* dodržování obecných pravidel bezpečnosti a hygieny práce – ochranné pracovní prostředky 
* správné užití materiálů a pracovních nástrojů 
* učitel zohledňuje tempo práce jednotlivých žáků a pomáhá jim 
* žák správně a zodpovědně zachází s pracovními pomůckami

• využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastní přípravy 
na budoucnost

• seznámení se zásadami bezpečnosti práce a důsledné dodržování těchto zásad
• výchova k zodpovědnosti za splnění úkolů (forma, úroveň, termín, prezentace)
• organizovat a využívat exkurze k poznání reality praktického života

   

Pracovní činnosti 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
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Pracovní činnosti 1. ročník

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM.
Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, 
folie, aj.).
Prac. pomůcky a nástroje - funkce, využití.

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 
Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 

materiálů. 
KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI.
Využití jednotlivých částí.
Sestavování modelů dle předlohy.
Stavebnice dřevěné, plastické.
Montáž, demontáž jednoduchých modelů.
Osvojování si bezpečnosti a hygieny práce.

Zvládá elementární činnosti a dovednost při práci se stavebnicí. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE.
Ošetřování pokojových rostlin.

Pečuje o nenáročné rostliny. 

Pěstování jednoduchých plodin. Provádí pozorování přírody, zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování. 
Příprava pokrmů.
Jednoduché prostírání.
Slavnostní úprava stolu.
Obsluha u stolu.
Chování u stolu.

Připraví tabuli pro jednoduché stolování.
 Chová se vhodně při stolování. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Odpady a hospodaření s odpady.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
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Pracovní činnosti 1. ročník

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.
Poskytne PP při úrazu - dle svých možností.

   

Pracovní činnosti 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Umí mačkat,trhat,lepit,stříhat,vystřihovat,skládat,překládat
 jednoduché prostorové tvary z papíru. 
Dovede navlékat, aranžovat, dotvářet opracovávat, třídit přírodní materiál.
 Pracuje podle slovního návodu nebo předlohy. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- papír
- přírodniny
- textil
- a další drobný materiál Umí:

 - navléknout jehlu
 - udělat uzel
 - stříhat textil
 - přišít knoflíky
 - slepit textilii
 Naučí se základní steh.
 Vyrobí jednoduchý textilní výrobek. 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI. Dovede sestavovat stavebnicové prvky.
 Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi.
 Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE. Pečuje o nenáročné rostliny.
 Provádí pozorování přírody.
 Zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování. 
Připraví tabuli pro jednoduché stolování. PŘÍPRAVA POKRMŮ.
Chová se vhodně při stolování. 
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Pracovní činnosti 2. ročník

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Odpady a hospodaření s odpady.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Poskytne PP při úrazu - dle svých možností.

   

Pracovní činnosti 3. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Prvouka - 3. ročník
Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení

• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních 
materiálů. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- Vlastnosti materiálu.
- Přírodniny, modelovací hmota.
- Papír, textil, drát, folie, ... aj..
- Pracovní pomůcky a nástroje (funkce,využití).
- Jednoduché prac. operace a postupy.
- Organizace práce.
- Lidové zvyky, tradice, řemesla.

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

Zvládá elementární činnosti a dovednosti při práci se stavebnicí. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- Stavebnice.
- Práce podle předlohy,jednoduchého náčrtu i podle slovního návodu.

Pracuje podle slovního návodu a podle předlohy. 

Pečuje o nenáročné rostliny. PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- Zákl. podmínky pro pěstování rostlin.
- Půda a její zpracování.

Provádí pozorování přírody.
 Zaznamenává a hodnotí výsledky pozorování. 
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Pracovní činnosti 3. ročník

- Výživa rostlin.
- Osivo.
- Pěstování rostlin ze semen v místnosti.
- Pěstování rostlin ze semen na zahradě.
- Pěstování pokojových rostlin.
- Rostliny jedovaté, drogy, alergie.

Připraví tabuli pro jednoduché stolování. PŘÍPRAVA POKRMŮ
- Základní vybavení kuchyně.
- Výběr, nákup a skladování potravin.
- Pravidla správného chování při stolování.
- Jednoduchá úprava stolu.
- Technika v kuchyni - historie, význam.

Chová se vhodně při stolování. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika
Osobnostní rozvoj: morální rozvoj - hodnoty, postoje. 
Vede k utváření praktických životních dovedností a pozitivních postojů k lidským hodnotám.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Ochrana kulturních památek.
Odpady a hospodaření s odpady.
Ochrana přírody.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání
Osobnostní rozvoj: rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Občanská společnost.
Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. Poskytne PP při úrazu - dle svých možností.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Kreativita - rozvoj základních rysů.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Prostředí a zdraví - rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, způsob ochrany zdraví.
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Pracovní činnosti 4. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 4. ročník
• --> Přírodověda - 4. ročník
• --> Vlastivěda - 4. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. 

PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- práce s daným materiálem
- vlastnosti materiálu
- seznámení se s lidovými tradicemi
- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke zpracování různých materiálů

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž. 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- bezpečnost a uspořádání práce
- stavebnice, jednoduché modely Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

 Poskytne první pomoc při úrazu. 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti. 
Samostatně vede jednoduché pokusy a pozorování. 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování
- výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti i na zahradě
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté
- drogy
- alergie

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně. 
Připraví jednoduchý pokrm. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- vybavení kuchyně
- kuchyňské náčiní, spotřebiče Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. 
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Pracovní činnosti 4. ročník

- příprava jednoduchých pokrmů
- základy společenského chování
- pravidla stolování
- pracovní hygiena v kuchyni
- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazu

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
 Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce.
 Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Osobnostní rozvoj.
Rozvoj základních rysů kreativity. 
Originalita, schopnost vidět věci jinak, citlivost.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace
Osobnostní rozvoj.
Regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času.
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
Dodržování bezpečnosti práce při všech činnostech v tomto předmětu. Zásady hygieny.

   

Pracovní činnosti 5. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Anglický jazyk - 5. ročník
• --> Přírodověda - 5. ročník
• --> Vlastivěda - 5. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
- práce s daným materiálem

Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu. 
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Pracovní činnosti 5. ročník

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic. - vlastnosti materiálu
- seznámení se s lidovými tradicemi
- druhy pomůcek, nástrojů, náčiní ke zpracování různých materiálů

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu. 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu. 
Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž. 

KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI
- bezpečnost a uspořádání práce
- stavebnice, jednoduché modely Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce.

 Poskytne první pomoc při úrazu. 
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti. 
Samostatně vede jednoduché pokusy a pozorování. 
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny. 

PĚSTITELSKÉ PRÁCE
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování
- výživa rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti i na zahradě
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté
- drogy
- alergie

Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní. 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně. 
Připraví jednoduchý pokrm. 
Dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování. 

PŘÍPRAVA POKRMŮ
- vybavení kuchyně
- kuchyňské náčiní, spotřebiče
- příprava jednoduchých pokrmů
- základy společenského chování
- pravidla stolování
- pracovní hygiena v kuchyni
- bezpečnost práce
- první pomoc při úrazu

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch.
 Dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce.
 Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
Rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci.
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
Rozvoj základních rysů kreativity, originalita.
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
Pěstitelské práce.
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Pracovní činnosti 5. ročník

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života
Základní podmínky pro pěstování rostlin.
Půda a její zpracování.
Výživa rostlin, osivo.
Pěstování rostlin.

   

Pracovní činnosti 6. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Dějepis - 6. ročník
• --> Chemie - 9. ročník
• --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Svět práce - 8. ročník
• --> Zeměpis - 6. ročník
• --> Matematika - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce Úvod do pěstitelství

- bezpečnost na školní zahradě
- pěstitelství a životní prostředí
- druhy nářadí, skladování a údržba
- praktická ukázka na zahradě

dokáže správně zacházet s pracovním nářadím a nástroji 

umí vysvětlit rozdíly mezi půdami 
ví jak správně zvyšovat úrodnost půdy 

Půda
- vznik, vlastnosti a zpracování
- druhy půd, úrodnost půdy
- výživa rostlin a založení kompostu
- ochrana zemědělské půdy

získá kladný postoj k ochraně půdy 
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Pracovní činnosti 6. ročník

- zpracování půdy na zahradě
rozpozná jednotlivé druhy osiva Osivo a sadba

- druhy osiv a sadeb
- způsoby a doba setí či sázení
- ochrana osiva a sadby před škůdci
- praktické určování osiva a sadby
- výroba semenáře

objasní význam ochrany osiva před škůdci 

osvojí si základní druhy zeleniny Zelenina
- charakteristika a význam zeleniny
- druhy a rozdělení zeleniny
- pařeniště, skleníky a fóliovníky
- pěstování a ochrana zeleniny
- praktická ukázka a pěstování

volí vhodné pěstitelské postupy při pěstování vybraných druhů zeleniny 

zhodnotí význam okopanin a obilovin pro člověka Okopaniny a obilniny
- význam okopanin a obilovin
- druhy okopanin a obilovin
- významné pěstitelské oblasti světa

pozná hlavní druhy okopanin a obilovin 

vysvětlí historickou důležitost přadných rostlin Luskoviny, olejniny, pícniny, přadné rostliny
- druhy a využití rostlin
- příklady výrobků v běžném životě
- historický význam rostlin

vyjmenuje výrobky z těchto rostlin 

rozpozná druhy plevele Ochrana rostlin
- druhy plevelů
- choroby rostlin
- praktické určování plevelů

umí bezpečně ochránit rostliny proti hlavním škůdcům a chorobám 

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce Úvod do práce ve školních dílnách
- zásady bezpečnosti a hygieny práce
- pravidla školní dílny
- vybavení školní dílny

dokáže správně zacházet s pracovním nářadím a nástroji 

Základy technického zobrazování
- základní pojmy
- kreslení technických náčrtů
- čtení technického výkresu

orientuje se v základních problémech technického zobrazování a čtení 
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Pracovní činnosti 6. ročník

vyjmenuje základní druhy dřevin pracovních nástrojů a nářadí 
osvojí si základní dovednosti související s pracemi se dřevem 
navrhne správný technologický postup 
používá vhodné druhy spojů v závislosti na použití 

Práce se dřevem
- druhy dřevin důležitých pro výrobu
- vlastnosti jednotlivých dřevin
- zpracování dřeva
- měření a orýsování
- upínání materiálu do hoblice
- řezání, vrtání, dlabání, hoblování
- pilování, rašplování, broušení
- rozebíratelné druhy spojů
- nerozebíratelné druhy spojů
- povrchová úprava dřeva

aplikuje vhodnou povrchovou úpravu výrobku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- vztahy v pracovní skupině, vzájemný respekt, pomoc druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
- tvořivost a originalita při práci, realizace vlastních nápadů
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
- ekologické hospodářství a zemědělství, třídění odpadu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
- vedení a organizování práce skupiny

   

Pracovní činnosti 7. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Dějepis - 6. ročník
• --> Zeměpis - 9. ročník
• --> Matematika - 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Pracovní činnosti 7. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Úvod do pěstitelství
- bezpečnost na školní zahradě
- práce na školní zahradě

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce 

vyjmenuje důležité ovocnářské oblasti v ČR 
rozliší jednotlivé druhy ovocných dřevin a jejich plody 
používá správně metody rozmnožování a šlechtění ovocných dřevin 

Ovocnictví
- význam a ovocnářské oblasti ČR
- druhy ovocných dřevin
- rozlišování ovocných dřevin
- množení ovocných dřevin
- štěpování ovocných dřevin
- sklizeň a uskladnění ovoce
- zpracování ovoce
- ochrana ovocných dřevin

zná základní druhy ochrany dřevin 

rozezná hlavní druhy okrasných rostlin 
zvládne jednoduché pracovní postupy při pěstování okrasných rostlin doma a ve 
svém okolí 
umí ošetřit pokojové rostliny 

Okrasné rostliny
- rozdělení okrasných rostlin
- rozmnožování okrasných rostlin
- venkovní a balkónové rostliny
- pokojové rostliny
- bonsaje
- ochrana okrasných rostlin
- aranžování rostlin (do misky, vázy)
- ikebana
- aranžování suchých rostlin

využívá květinu v interiéru (aranžování) 

vyjmenuje základní druhy léčivých rostlin ve svém okolí 
uplatňuje správné zásady při sběru, sušení a uchovávání 
odvodí na základě získaných informací míru nebezpečnosti rostliny 

Léčivé rostliny a koření
- charakteristika a význam léčivek
- rozdělení léčivých rostlin
- sběr, sušení a uchování léčivek
- význam léčivek na zdraví člověka
- druhy jedovatých rostlin
- rostliny jako drogy
- druhy koření

dovede prakticky používat druhy koření 
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Pracovní činnosti 7. ročník

- použití koření v kuchyni
- pěstování a uchovávání koření
Chovatelství
- užitečná a užitková zvířata
- zvířata chovaná v domácnostech
- prostředí pro chov a péče o zvířata

vytváří ideální podmínky pro chov zvířete, jeho krmení a ošetřování 

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce Úvod do práce ve školních dílnách
- zásady bezpečnosti a hygieny práce
- pravidla školní dílny
- vybavení školní dílny

poskytne první pomoc při úrazu 

orientuje se v základních problémech technického zobrazování a čtení Základy technického zobrazování
- základní pojmy
- kreslení technických výkresů
- čtení technického výkresu

navrhne správný technologický postup 

vyjmenuje základní druhy kovů 
vysvětlí výrobu průmyslově důležitých kovů 
osvojí si základní dovednosti související s pracemi s kovy 
používá vhodné druhy spojů v závislosti na použití 

Práce s kovem
- druhy kovů důležitých pro výrobu
- vlastnosti jednotlivých kovů
- výroba a zpracování kovů
- měření a orýsování
- bezpečné upnutí materiálu při práci
- rovnání a ohýbání materiálu
- stříhání, sekání, řezání
- vrtání a pilování, výroba závitů
- rozebíratelné druhy spojů
- nerozebíratelné druhy spojů
- povrchová úprava kovů
- ukázky strojního zpracování kovů

aplikuje vhodnou povrchovou úpravu výrobku 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
- tvořivost a originalita při práci, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
- vedení a organizování práce skupiny
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
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Pracovní činnosti 7. ročník

- ekologické hospodářství a zemědělství, třídění odpadu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- vztahy v pracovní skupině, vzájemný respekt, pomoc druhým

    

5.20 Svět práce 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
   Povinný Povinný

   

Název předmětu Svět práce
Oblast Člověk a svět práce
Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je charakteru komplexního. Umožňuje žákům získat základní 

praktické dovednosti a návyky v různých pracovních oblastech, osvojit si dodržování technologického 
postupu a plánování práce. Žáci se naučí používat základní pracovní nástroje, nářadí a pomůcky, které umí 
udržovat v pořádku, seznámí se s důležitými plodinami a materiály, zná jejich vlastnosti a použití či využití. 
Každý žák uplatňuje při práci vlastní kreativitu a úsilí o co nejlepší výsledek práce, naučí se respektovat 
práci ve skupině a vážit si práce jiných lidí. Důležitým momentem je i osvojení si základů bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci.
Také změna postoje sebe samého ke kladnému způsobu stravování a životnímu stylu, orientace v různých 
oborech lidské činnosti, formách fyzické či duševní práce a získávání prvotních poznatků, které budou 
významné pro jejich profesní orientaci a možnosti uplatnění.

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

Člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět a je rozdělen do několika tématických okruhů. 
Výuka je realizována ve 45-ti minutové vyučovací jednotce (45 minut = 1 vyučovací hodina). 
Tématicky je Člověk a svět práce propojen s učivem chemie, fyziky, matematiky a přírodopisu. 
Vyučovací předmět Člověk a svět práce je dotován v rozsahu 1 vyučovací hodiny v 8. a 9. ročníku.
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Název předmětu Svět práce
Integrace předmětů • Člověk a svět práce

Kompetence k učení:

 * pracuje s informačními zdroji (s učebnicemi, časopisy, odbornou literaturou, internetem)
 * osvojuje si technologické postupy práce a základy bezpečnosti při práci 
 * operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí propojuje do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské jevy
 * projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 * prokazuje získané vědomosti při různých formách zjišťování úrovně znalostí a dovedností
Kompetence k řešení problémů:
 * rozvíjení schopností k řešení problémů – paměť, úsudek, logická úvaha, tvořivé myšlení, žáky co nejvíce 
motivujeme problémovými úlohami z praktického života
 * učí se experimentům a vlastní kreativitě při řešení problémů
 * využívá tabulek, grafů, modelů a pracovních listů či fólií
 * využívá modelových situací k ochraně lidského zdraví a záchranně života
Kompetence komunikativní:
 * pracuje ve skupinách, osvojuje si schopnost řídit, rozdělovat a organizovat zadanou práci
 * používá správně odbornou terminologii
 * řeší problémové úkoly a dokáže objektivně hodnotit sebe i ostatní
 * poskytovat žákům potřebný prostor pro uplatnění získaných vědomostí a znalostí, pro prezentaci 
výsledků vlastní práce
Kompetence sociální a personální:
 * vytváří příjemnou atmosféru při skupinové práci na základě ohleduplnosti a úcty k druhým
 * využívá skupinovou práci a vzájemnou pomoc při učení, dbát na střídání rolí ve skupině
 * oceňuje zkušenosti druhých lidí a čerpá z toho poučení pro sebe

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

Kompetence občanské:
 * respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 
ostatních lidí
 * odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
 * projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do 
kulturního dění a sportovních aktivit
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Název předmětu Svět práce
 * získá kladný postoj k ochraně zdraví svého a spolužáků a k odpovědnosti za životní prostředí
 * výchova k dodržování pravidel a norem chování a práci ve škole i mimo ni
Kompetence pracovní:
 * využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastní přípravy na 
budoucnost
 * seznámení se zásadami bezpečnosti práce a důsledné dodržování těchto zásad
 * výchova k zodpovědnosti za splnění úkolů (forma, úroveň, termín, prezentace)
 * organizovat a využívat exkurze k poznání reality praktického života

   

Svět práce 8. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Přírodopis - 6. ročník
• --> Pracovní činnosti - 6. ročník
• --> Informatika - 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
definuje pojem práce 
charakterizuje jednotlivé druhy povolání 
orientuje se v problematice trhu práce 

Trh práce
- povolání lidí
- pracoviště a pracovní prostředí
- pracovní prostředky a objekty
- produkty práce
- charakter a druhy pracovní činnosti
- požadavky kvalifikační
- zdravotní a osobní požadavky
- rovnost příležitostí na druh práce
- poptávka a nabídka na trhu práce

prokáže schopnost prezentace své osoby na trhu práce 
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Svět práce 8. ročník

vytvoří vlastní názor na svou budoucnost 
umí posoudit své možnosti při rozhodování o volbě své budoucího povolání 

Volba a profesní orientace
- osobní zájmy a životní cíle
- tělesný a zdravotní stav
- osobní vlastnosti a schopnosti
- sebepoznávání a sebehodnocení
- princip volby profesní orientace
- vlivy na volbu profesní orientace
- práce s profesními informacemi
- využívání poradenských služeb

umí využívat informace k rozhodování o povolání 

získá kladný vztah k moderní technice Vliv techniky na lidskou práci
- technika jako pracovní prostředek
- technika jako produkt práce
- technika jako objekt práce
- vědeckotechnický rozvoj
- informační společnost

dovede správně zařadit techniku v jednotlivých profesích 

První pomoc
- zásady bezpečnosti práce a hygieny
- poskytnutí první pomoci při úrazu

poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

používá správně kuchyňské vybavení a spotřebiče Kuchyně
- základní vybavení, nádobí a náčiní
- kuchyňské spotřebiče
- udržování pořádku a čistoty
- bezpečnost a hygiena provozu

dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany při práci, hygienu práce 

dokáže hospodárně nakupovat potraviny 
umí sestavit jídelníček dle zásad zdravé výživy 

Potraviny
- výběr, nákup, skladování poživatin
- cena, jakost, hmotnost, množství
- sestavování jídelníčku
- vhodné a nevhodné potraviny
- nové druhy ovoce a zeleniny
- tradiční a cizokrajné koření

používá různé druhy koření 

připraví jednoduché pokrmy podle receptů i podle vlastní fantazie 
osvojí si pravidla při přípravě pokrmů 

Příprava pokrmů
- pomazánky
- studená kuchyně (předkrm) umí namíchat a podávat různé druhy nápojů 
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Svět práce 8. ročník

- slané pečivo
- polévky
- masové pokrmy a speciality
- tradiční jídla
- zeleninové saláty a nápoje
- moučníky a cukroví

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
- tvořivost a originalita při práci, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- vztahy v pracovní skupině, vzájemný respekt, pomoc druhým
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
- vzájemné obohacování kultur v oblasti přípravy pokrmů (sezónní a krajová kuchyně)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
- význam školy a vzdělávání pro budoucí život, uplatňování demokratických prvků
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
- vedení a organizace práce ve skupině
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
- vliv médií na rozhodování o budoucí profesní orientace
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
- poznávání a vzájemné obohacování kultur z hlediska společenského chování
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
- práva a povinnosti občanů v demokratické společnosti
- právní systém ČR
- dodržování zákonů, předpisů a norem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
- komunikace ve společnosti v různých situací
- pravidla a  vedení dialogu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
- získávání informací o sobě, rozvoj zdravého sebevědomí
- psychika jedince (temperament, nadání, postoje, hodnoty)
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Svět práce 8. ročník

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
- využití médií jako zdroje informací při volbě profesní orientace a zjištění situace na trhu práce
- využití médií jako zdroje informací a nápadů při přípravě pokrmů (recepty)

   

Svět práce 9. ročník

Mezipředmětové vztahy • --> Občanská výchova - 6. ročník
• --> Český jazyk - 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
uvědomí si důležitost vzdělání pro svou budoucnost Možnost vzdělávání

- význam vzdělání pro život
- školní vzdělávací soustava v ČR
- náplň učebních a studijních oborů
- přijímací řízení
- informace a poradenské služby
- vzdělávání dospělých

umí využívat informace k rozhodování o výběru školy 

orientuje se v nabídce pracovních příležitostí v regionu 
prokáže schopnost prezentace své osoby na trhu práce 
prokáže znalost práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele 

Zaměstnání
- pracovní příležitosti v regionu
- způsoby hledání zaměstnání
- psaní životopisu
- pohovor u zaměstnavatele
- problémy nezaměstnanosti
- úřady práce
- druhy a struktura organizací
- práva a povinnosti zaměstnanců
- práva a povinnosti zaměstnavatelů

umí napsat různé typy životopisů 
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Svět práce 9. ročník

Povolání
- druhy povolání
- charakteristika některých povolání
- druhy povolání v regionu

charakterizuje jednotlivé druhy povolání 

Podnikání
- nejčastější formy podnikání
- drobné a soukromé podnikání
- co obnáší soukromé podnikání

dokáže na základě získaných informací založit fiktivní firmu 

připraví jednoduché pokrmy podle receptů i podle vlastní fantazie 
osvojí si pravidla při přípravě pokrmů 

Příprava pokrmů
- sezónní pokrmy a mezinárodní kuchyně
- tradiční krajová jídla
- míchané zeleninové saláty a nápoje
- jednoduché moučníky a cukroví

využívá sezónních surovin 

osvojí si principy správného a zdravého stravování 
zná základní postupy při zpracování většiny potravin 

Zdravá výživa
- racionální stravování
- cizí látky v potravinách
- technologie zpracování potravin
- biopotraviny
- reklama a zdravá výživa
- výživová doporučení odborníků

orientuje se v principech racionálního stravování 

dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu Stolování
- příprava svátečního stolu
- ubrusy a ubrousky
- rodinné rituály
- druhy skla a použití
- společenské chování při jídle
- zdobné prvky a květiny
- obsluha u stolu

prokáže společenské chování ve společnosti 

První pomoc
- zásady bezpečnosti práce a hygieny
- poskytnutí první pomoci při úrazu

poskytne správnou první pomoc při úrazech v kuchyni 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
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Svět práce 9. ročník

- vliv médií na rozhodování o budoucí profesní orientace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení
- využití médií jako zdroje informací při volbě profesní orientace a zjištění situace na trhu práce
- využití médií jako zdroje informací a nápadů při přípravě pokrmů (recepty)
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy
- poznávání a vzájemné obohacování kultur z hlediska společenského chování
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
- vzájemné obohacování kultur v oblasti přípravy pokrmů (mezinárodní kuchyně)
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
- komunikace ve společnosti v různých situací
- pravidla a  vedení dialogu
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice
- vedení a organizace práce ve skupině
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita
- tvořivost a originalita při práci, realizace vlastních nápadů
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
- vztahy v pracovní skupině, vzájemný respekt, pomoc druhým
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí
- získávání informací o sobě, rozvoj zdravého sebevědomí
- psychika jedince (temperament, nadání, postoje, hodnoty)
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát
- práva a povinnosti občanů v demokratické společnosti
- právní systém ČR
- dodržování zákonů, předpisů a norem
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola
- význam školy a vzdělávání pro budoucí život, uplatňování demokratických prvků
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5.21 Náboženství 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Nepovinný  Nepovinný    

   

Název předmětu Náboženství
Oblast Nepovinné předměty
Charakteristika předmětu Předmět žákům umožňuje formulovat otázky týkající se základních životních hodnot,postojů a jednání, 

konfrontovat je s vědecky a nábožensky (křesťansky) formulovanými pohledy na svět a hledat svou vlastní 
životní hodnotovou orientaci. Nabízí přístup k biblickému poselství, k učení křesťanských církví a k jejich 
tradici a otevírá možnost života s církví. 
Předmět je určen všem žákům, kteří projeví zájem. 
Žáci se prostřednictvím předmětu podílejí na projektech školy i na společenském životě vesnice.

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

Předmět je vyučován formou nepovinného předmětu podle § 15 zákona č. 561/2004 Sb. s časovou dotací 1 
hodinu týdně a jeho výuka probíhá ve třídě. Předmět je nabízen žákům 1. – 9. ročníku, realizuje se podle 
aktuálního zájmu a je vyučován ve skupinách tvořených z více ročníků. Výuka nepovinného předmětu se 
uskutečňuje mimo rámec hlavního vyučovacího času, v odpoledních hodinách. 
Obsahy jednotlivých ročníků jsou děleny do tematických celků, které se v rámci liturgického roku opakují, 
spirálovitě prohlubují a jsou propojovány do vzájemných souvislostí. 
Výuka vychází z dokumentu „Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku 
ZŠ“ schváleným Českou biskupskou konferencí a MŠMT ČR v roce 2004. 

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

Kompetence k učení:
 * V předmětu poskytujeme dostatek obsahů, které umožňují základní vhledy žáků do struktury jazyka 
náboženství ve srovnání s jazykem vědy tak, aby žáci porozuměli symbolickému způsobu vyjadřování v 
jazyce bible i v jazyce církve, aby postupně integrovali náboženský způsob vnímání a chápání světa do celku 
svého vztahu ke světu vedle pohledu přírodních a humanitních věd, a aby projevovali zájem o dialog mezi 
těmito obory i v dalším životě. 
 * Pomocí obsahu učební látky rozvíjíme schopnosti žáků vnímat události svého života a zpracovávat je jako 
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Název předmětu Náboženství
životní zkušenost, tj. schopnost transformovat na základě reflexe prožitých událostí své jednání v 
budoucnosti. V předmětu se systematicky zabýváme etickým rozměrem života žáků. Metodicky nám půjde 
o poskytnutí dostatku příležitostí k reflexi problémových situací, o jejichž řešení se žáky diskutujeme a 
vedeme je k tomu, aby zdůvodňovali návrhy svých řešení při schopnosti hledat kritéria pro volbu takových 
řešení s pozorností na všechny učení církve. Tímto zaměřením tedy současně rozvíjíme také kompetenci 
žáků k řešení problémů na všech úrovních.
Kompetence komunikativní:
Prohlubujeme porozumění různým typům textů zejména v oblasti textů poetických, obrazných a 
náboženských ve srovnání s jinými typy textů. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali rozlišit různé literární 
druhy v bibli, ocenit jejich krásu a reflektovat významovou různost jejich sdělení. Schopnost neverbální 
komunikace obohacujeme o vnímání a porozumění symbolice rituálního jednání jako součásti utváření 
slavnosti. Ve výuce žákům zprostředkováváme přiměřené množství vjemů, se kterými dále pracujeme.
Kompetence sociální a personální:
* Rozvíjení osobnosti žáka umožňujeme zejména systematickým zaměřením na základní principy 
křesťanského vztahu k lidem, který definuje prosocialitu člověka jako „lásku k bližnímu“. Žáky motivujeme k 
utváření kompetence rozvíjením principu „starší a silnější pomáhají mladším a slabším“, pokud je předmět 
vyučován ve věkově smíšených skupinách. Žáci pracují často ve dvojicích a v malých skupinách, v nichž si 
mají možnost uvědomit, co vše s sebou přináší kooperativní způsob práce.
* Tuto kompetenci rozvíjíme především tematickým otevíráním systematické práce na duchovním rozměru 
osobnosti žáků, týkající se umění ztišení a vnitřní koncentrace a meditace, které jsou předpokladem k 
hlubší reflexi při vytváření vlastního sebeobrazu. Žáky vedeme prostřednictvím motivace k účasti na 
postupně se diferencujících cvičeních a aktivitách.
Kompetence občanské:
 * Vedeme žáky k vytváření a rozvíjení tolerantních postojů vzhledem k příslušníkům jiných náboženství a 
různých křesťanských konfesí, ale i k většinové ateistické společnosti. Zaměřujeme se především na 
porozumění postojům jinak světonázorově či nábožensky smýšlejících lidí a z tohoto porozumění potom 
rozvíjíme budování tolerantních postojů díky tomu, že žáci lépe rozumí kulturnímu a historickému kontextu 
existence jiných náboženství. Navozujeme dostatek podnětů vedoucích k uvědomělému a přitom 
nenásilnému postoji odporu proti fyzickému a psychickému násilí. Využíváme příklady konfliktů z historie i 
ze současnosti, o nichž diskutujeme, hledáme příčiny konfliktů a vzory osobností, které se díky svým 
křesťanským postojům zasadily o jejich nápravu. Orientujeme se také na sociální rozměr viny a hříchu. 
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Název předmětu Náboženství
 * Žáky seznamujeme s kořeny židovsko-křesťanské tradice, o něž se opírá kodex základních lidských práv 
(viz Listina základních práv a svobod). Kompetence tedy prohlubujeme ve směru od norem a zákonů, 
opírajících se o příslušné principy, k hodnotám, které tyto principy zdůvodňují.
 * Rozvíjíme vědomí postoje odpovědnosti žáků jednak všechny světu samotnému, jednak všechny lidem, 
ale také všechny Bohu. Svobodné rozhodování člověka se tak opírá o vazbu na větší počet 
transcendentních hodnot, než jak je tomu v případě jiných světonázorových postojů. Postoj zodpovědnosti 
dáváme do vztahu k hodnotě svobody a v rámci předmětu hledáme jejich vzájemný vztah a vztah k Boží 
autoritě.
 * Umožňujeme porozumění vztahu náboženství a kultury nejen v křesťanství (všechny kultuře evropské), 
ale i v jiných světových náboženstvích, a to zejména prezentací obsahů týkajících se světových náboženství 
ve vztahu ke křesťanství. Žákům dáváme šanci integrovat náboženský rozměr života do celku kultivace 
vlastního vztahu ke kultuře, a to v jejím historickém i současném projevu. Volbou metody rozhovorů s 
příslušníky jiných náboženství a světonázorů a kontaktu s kulturním zázemím jiných náboženství a 
světonázorů motivujeme k toleranci a k dalšímu zájmu o příslušníky jiných náboženství a kultur.
 * Postoj křesťanské odpovědnosti za svět vytváříme a podporujeme zejména důrazem na reflexi symboliky 
biblické zprávy o stvoření, z níž vyplývá nejen požadavek odpovědného zacházení s přírodou, ale i 
souvislost mezi kvalitou vlastního duchovního rozměru své existence a kvalitou vztahu k přírodě. 
Prohlubujeme tedy motivaci k vnějšímu zacházení se světem do motivace plynoucí z duchovního postoje ke 
světu, jehož projevem je vlastní aktivní šetrné chování k celému světu.
Kompetence pracovní:
Rozvíjíme zdravý postoj žáků vůči požadavkům na výkon ze strany současné společnosti. Postupně je 
vedeme, aby práci chápali nejen jako zdroj výdělku zajišťující určitou životní úroveň, ale díky obsahům 
zprostředkovávajícím křesťanské pojetí práce ji vnímali také jako povolání spolupracovat na rozvíjení dobré 
budoucnosti pro lidi a svět.

Způsob hodnocení žáků Předmět respektuje způsob evaluace dohodnutý školou. 
   

Náboženství 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
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Náboženství 2. ročník

• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
1.ročník
Kdo jsem Já a život ve společenství

1.ročník
 oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky a to i v jeho širších 
sociálních kontextech a je připraven je podle svých sil uskutečňovat ve svém životě 
je otevřený vůči křesťanskému postoji: jsem Bohem milován skrze Ježíše Krista. 
objevil hodnotu daru, rozezná atmosféru slavení od běžného setkání 

Bůh mě má rád a je se mnou

projevuje schopnost následovat Ježíše - uvědomuje si co je to být křesťanem 
Objevení smyslu adventu a Vánoc popíše základní symboly postu a velikonoc a uvědomuje si jejich hodnotu v 

křesťanství 
zná a rozumí základní biblické události vztahující se k vánocům a některé události a 
příběhy z Ježíšova života 

Porozumění náboženské formě řeči Bible na příbězích Ježíšova života

objevil a poznal hlavní biblické postavy a chápe je jako vzory jednání pro svůj život 
Uvedení do období postní doby a slavnosti Velikonoc, kdy křesťané slaví vítězství 
života nad smrtí

popíše základní symboly postu a velikonoc a uvědomuje si jejich hodnotu v 
křesťanství 
zná základní pojmy víry, uvědomuje si, že patří do společenství církve, kde se učí 
prožívat Boží lásku s lidmi 

Objevení, že církev je duchovní rodina

chápe skutečnost modlitby a umí ji použít ve svém životě 
2.ročník
 je si vědom působení Boha v dějinách spásy a přijal pozvání ke spolupráci a ke 
společnému životu s druhými a na základě zkušenosti rozpoznávání, že Bůh a já 
patříme k sobě 
na základě prožívání liturgických slavností, náboženských symbolů a biblických 
příběhů pochopil, jak lidé žijí ve vztahu s Bohem 

2.ročník
stvoření světa a první hřích člověka

orientuje se v biblické zprávě o stvoření a v základech dějin spásy, které se dotýkají 
samých základů lidského i křesťanského života 

Advent a Vánoce jako čas očekávání radostné zvěsti umí prožívat období adventu jako čas očekávání a popíše křesťanské poselství 
Vánoc 

evangelijní příběhy Ježíšova života na základě prožívání liturgických slavností, náboženských symbolů a biblických 
příběhů pochopil, jak lidé žijí ve vztahu s Bohem 
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Náboženství 2. ročník

disponuje základními znalostmi o Ježíšově působení a uskutečňuje první kroky v 
následování Ježíše ve svém životě 
umí prožívat období adventu jako čas očekávání a popíše křesťanské poselství 
Vánoc 

proniknutí do liturgie postní a velikonoční doby

objevil vnitřní rozměr vnitřního světa své osobnosti a projevil zájem o cvičení 
základních prvků rozvoje vnitřního duchovního světa: ztišení, vnitřní soustředění a 
vnímání významu událostí zažitých ve světě kolem 

následování Ježíše svým životem má vhled do základních druhů křesťanských modliteb a využívá je k rozhovoru s 
Bohem; na základě vnějšího podnětu je schopen vyjádřit svůj postoj k modlitbě 
3.ročník
 spolupracuje s knězem v místě bydliště a objevuje společný život s místní 
křesťanskou obcí a svými vrstevníky 
poznává a praktikuje základní pravidla pro komunikaci s Bohem a pro vzájemné 
soužití mezi lidmi a dokáže rozlišit lidský rozměr člověka a duchovní rozměr 
člověka 
chápe, že svátost smíření a svátost eucharistie je dar pro člověka, a proto využívá 
její význam pro osobní život 
je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a 
konfrontuje se v nich s Desaterem 

3.ročník
Desatero

chápe Desatero jako pravidla, která pomáhají ke šťastnému životu 
chápe, že svátost smíření a svátost eucharistie je dar pro člověka, a proto využívá 
její význam pro osobní život 
je pozorný vůči morálním konfliktům v rozsahu svých dětských zkušeností a 
konfrontuje se v nich s Desaterem 

Advent a Vánoce, jako čas k připravování čistého srdce pro přijetí Krista

umí se připravit na přijetí svátosti smíření, a přijímá její účinky 
mše svatá rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke 

Kristově přítomnosti v eucharistii 
rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke 
Kristově přítomnosti v eucharistii 

doba postní a velikonoční příprava a samotná hostina u stolu Páně

umí se připravit na přijetí svátosti smíření, a přijímá její účinky 
chápe Desatero jako pravidla, která pomáhají ke šťastnému životu společenství církve zve na hostinu
rozumí svátosti eucharistie jako setkání s Kristem a zaujímá osobní postoj ke 
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Náboženství 2. ročník

Kristově přítomnosti v eucharistii 
umí se připravit na přijetí svátosti smíření, a přijímá její účinky 
4.ročník
 objevuje své místo ve farnosti a v konkrétní práci pro druhé 
hlouběji dokáže prožívat přijímané svátosti a aplikuje je do konkrétních situací 
svého života 

4.ročník
Bible, průvodce naším životem

rozumí základnímu křesťanskému postoji víry, naděje a lásky, oceňuje jej a je 
připraven vnitřně se na něm angažovat 

Advent a Vánoce, cesta ke světlu a prožívání přítomnosti disponuje základními vědomostmi o biblické zvěsti a o křesťanském učení 
Ježíš povzbuzuje na cestě do Božího království je pozorný vůči rozvoji vlastního svědomí a je připraven sám se na tomto procesu 

podílet 
díváme se na postní a velikonoční dobu očima apoštola Petra rozumí základním druhům modlitby a základnímu chování spojenému s modlitbou 

rozumí základním druhům modlitby a základnímu chování spojenému s modlitbou vrůstání do společenství církve shromážděné kolem Ježíše
vnímá, že skrze život ve společenství se přibližuje Bohu 
5.ročník
 je schopen odpovědět na životní výzvy – podle příkladu Ježíše a životem ve 
společenství církve spoluvytvářející tento svět 
je otevřený pro spolupráci v místnímu regionu, který ho obklopuje v jeho 
celistvosti; nejen jako objektu vědeckého přístupu, ale i z pohledu dějin spásy 

5.ročník
objevení domova a vyjití na cestu k Bohu

je schopen si klást otázky, řešení hledá nejen v plnosti možností seberealizace, ale 
uvědomuje svoji ohraničenost a své vlastní rozpory 

Advent a Vánoce – dobrota a láska chtějí přicházet skrze ztišení a naslouchání k 
člověku

chápe základní historické souvislosti vzniku a rozvoje křesťanských slavností a 
svátků, národních světců a je otevřený k přijetí příkladu jejich života 

objevení Ježíše skrze svátosti nachází řešení a odpovídá na výzvy svého života skrze základní existenciální 
zkušenost s otevřeností pro jejich náboženskou hloubku 

objevení velikonočního tajemství skrze utrpení a smrt nachází řešení a odpovídá na výzvy svého života skrze základní existenciální 
zkušenost s otevřeností pro jejich náboženskou hloubku 

šíření křesťanství v Evropě chápe základní historické souvislosti vzniku a rozvoje křesťanských slavností a 
svátků, národních světců a je otevřený k přijetí příkladu jejich života 
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Náboženství 6. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
6.ročník
objevujeme přátelství mezi Bohem a člověkem

6.ročník
 má systém v základních znalostech křesťanské víry a připravuje se na jejich další 
prohlubování vůči Bohu, vůči světu a ve druhým lidem 
má rozvinutý vztah k sobě i k druhým lidem a na základě této zkušenosti objevuje 
vztah k Bohu, jako vztah důvěry, přátelství a z toho vyplývající hierarchii hodnot 

Advent – Vánoce, Ježíš se narodí pouze do čistého srdce

má schopnost rozhovoru s Bohem – zvládá verbální i neverbální komunikaci 
zná a chápe symboly víry (Credo) přijetí symbolů víry
zná příklady z života z víry u biblických postav, národních světců a oceňuje sílu 
křesťanství, jak se projevilo ve svých sociálních a uměleckých dílech v národní a 
místní kultuře 

objevení postní a velikonoční doby jako zdroje naděje má schopnost rozhovoru s Bohem – zvládá verbální i neverbální komunikaci 
zná příklady z života z víry u biblických postav, národních světců a oceňuje sílu 
křesťanství, jak se projevilo ve svých sociálních a uměleckých dílech v národní a 
místní kultuře 

víra jako dialog s Bohem a lidmi

rozumí pohledu na člověka a svět ve světle křesťanské víry, vnímá církev jako 
otevřenou vůči světu 
7.ročník
 osvojil si kritický a diferencovaný přístup k vlastní osobě, přijímá sám sebe a je 
připraven si na tomto základě stanovovat nové životní cíle 

7.ročník
tajemství života

oceňuje principy křesťanského jednání v duchu solidarity a lásky, a to i v jeho 
nejširších sociálních kontextech a je připraven je podle svých sil uskutečňovat v 
životě 

Advent a Vánoce, otvíráme srdce potřebným osvojil si základní prvky komunikace, schopnost vidět ve viditelném světě 
přítomnost Boží, rozvíjet s Ním vztah skrze svátosti jako symbolické jednání a skrze 
hlubší prožívání liturgie 
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Náboženství 6. ročník

rozumí Bibli a vnímá ji jako svědectví lidí o zkušenostech osvobozujícího jednání 
vůči člověku, chápe jejich souvislost s postojem víry a vnímá ji jako výzvu pro svůj 
vlastní život 
osvojil si základní prvky komunikace, schopnost vidět ve viditelném světě 
přítomnost Boží, rozvíjet s Ním vztah skrze svátosti jako symbolické jednání a skrze 
hlubší prožívání liturgie 

růst ve víře skrze svátosti a Boží slovo

rozumí Bibli a vnímá ji jako svědectví lidí o zkušenostech osvobozujícího jednání 
vůči člověku, chápe jejich souvislost s postojem víry a vnímá ji jako výzvu pro svůj 
vlastní život 
osvojil si základní prvky komunikace, schopnost vidět ve viditelném světě 
přítomnost Boží, rozvíjet s Ním vztah skrze svátosti jako symbolické jednání a skrze 
hlubší prožívání liturgie 

prožití postní a velikonoční doby na základě příběhu vyjítí z Egypta do zaslíbené 
země

rozumí Bibli a vnímá ji jako svědectví lidí o zkušenostech osvobozujícího jednání 
vůči člověku, chápe jejich souvislost s postojem víry a vnímá ji jako výzvu pro svůj 
vlastní život 
umí popsat základní historické události z života naší církve a národa a chápe klady i 
zápory těchto období 

orientace v historii křesťanství a ve spirituální hodnotě modlitby

zřetelně rozumí, že mezi biblickými obrazy a vědou nedochází ke konfrontaci, ale ke 
vzájemnému doplňování se 

sebepoznání a rozhodnutí pro život 8.ročník
 zná Desatero a umí je aplikovat na svůj osobní život z víry a ke správnému pohledu 
na osobní svobodu a její uplatnění při volbě mezi dobrem a zlem 

žít svůj život s Láskou v srdci má základní vhled do psychických, sociálních a historických souvislostí 
podmiňujících hledání a nalézání životního smyslu a je otevřen jeho transcendentní 
hloubce 
má základní vhled do psychických, sociálních a historických souvislostí 
podmiňujících hledání a nalézání životního smyslu a je otevřen jeho transcendentní 
hloubce 

základní křesťanská orientace při utváření osobního života

aplikuje ve svém životě jednotlivé oblasti života křesťanské spirituality 
každé zlo se skrze lásku dá proměnit v dobro má schopnost svobodného postoje před Bohem s pozitivními i negativními 

stránkami vlastní osobnosti, aby dokázali ve svém středu objevit Boha, který 
uzdravuje. 
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Náboženství 6. ročník

utvářet důvěryhodné vztahy vyplývající z principů křesťanské etiky a vztahu ke 
Kristu

si osvojil na základě znalostí a zkušeností principy křesťanské etiky a je připraven k 
jejich osobnímu i společenskému uskutečňování 
aplikuje ve zralé osobnosti zralou křesťanskou spiritualitu lidé hledají Boha
má osvojené znalosti biblických odpovědí a existenciální otázky člověka 
má osvojené znalosti biblických odpovědí a existenciální otázky člověka Advent a Vánoce – nové narození Ježíše jako člověka a Boha
rozumí rozdílům a společenským prvkům v učení světových náboženství a postojem 
vzájemné úcty chápe zásady jejich života 
osvojil si kritéria pro rozlišení mezi učením různých náboženských sekt a umí 
popsat jejich techniky manipulace 
vzhledem k historii evropského křesťanství umí posoudit důležité pozitivní i 
negativní události a umí z nich vyvodit závěry pro hledání svých náboženských 
odpovědí v současnosti 

žít otevřeně s Ježíšem

dovede se orientovat a uvědomuje si ekumenický rozměr křesťanství a co je 
mezináboženský dialog 
dovede se orientovat a uvědomuje si ekumenický rozměr křesťanství a co je 
mezináboženský dialog 
zná pojmy jako evangelizace, misijní poslání, katecheze, pastorační činnost a 
společenství 

syntéza utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

žije podle evangelia a zapojuje se do života farnosti 
vzhledem k historii evropského křesťanství umí posoudit důležité pozitivní i 
negativní události a umí z nich vyvodit závěry pro hledání svých náboženských 
odpovědí v současnosti 
dovede se orientovat a uvědomuje si ekumenický rozměr křesťanství a co je 
mezináboženský dialog 

věřit v Ježíše,žít s Ježíšem; pojď a následuj mě

žije podle evangelia a zapojuje se do života farnosti 
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5.22 Volitelné předměty 
5.22.1Anglický jazyk-volitelný 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Volitelný Volitelný   Volitelný  

   

Název předmětu Anglický jazyk-volitelný
Oblast

Charakteristika předmětu Důraz je kladen na získání kladného vztahu žáka k výuce cizích jazyků. Je využíváno hravých forem práce – 
her, říkadel, písniček, soutěží, výukových programů na PC, obrazového materiálu, poslechu originálních 
nahrávek – tak, aby bylo dosaženo zapojení všech smyslů vnímání. Žáci se učí nápodobou učitele či audio 
nahrávek. V hodinách žáci pracují s obrázkovým materiálem, konkrétními pomůckami. Slovní zásoba je 
rozvíjena po tematických celcích. Výuka probíhá v učebnách nebo v počítačové učebně.

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

Vyučuje se v 1. a ve 2. ročníku dle zájmu rodičů a žáků s časovou dotací jedna hodina týdně.

Kompetence k učení:
- Žáci rozlišují pouze zvukovou podobu slova.
- Učitel vytváří u žáků zájem porozumět cizí řeči. 
- Učitel srozumitelně vysvětluje, co se žáci učí a co reprodukují.
Kompetence k řešení problémů:
- Žáci porovnávají česká slova přejatá z angličtiny, jejich významy.
- Žáci objevují rozdílnou formu grafické a mluvené podoby slova.
- Žáci se učí porozumět informacím a příkazům na základě známé slovní zásoby, vyvozují možné významy 
slov.

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

Kompetence komunikativní:
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Název předmětu Anglický jazyk-volitelný
- Žáci naslouchají a vhodně reagují na pokyny a informace, snaží se jednoduše komunikovat, při vyjadřování 
používají správnou výslovnost.
- Učitel vede žáky k zájmu o komunikaci v cizím jazyce.
- Žáci vypracovávají jednoduché společné projekty po některých tematických celcích /zvířata, rodina, aj/
Kompetence sociální a personální:
- Žáci spolupracují ve dvojicích, případně ve větších skupinkách, učí se respektovat názory druhých a 
spolupracovat na společném cíli.
- Učitel oceňuje u žáků pokrok a vede je k vlastnímu uvědomění si svého pokroku.
Kompetence občanské:
- Žáci se umí rozhodnout podle dané situace, jak zareagovat.
- Učitel vede žáky k vzájemnému naslouchání a respektování názoru.
- Žáci se učí vyjádřit svůj názor před ostatními.
Kompetence pracovní:
- Žáci pracují dle daných pravidel, využívají znalostí z běžného života.
- Učitel napomáhá ke správnému řešení úkolu.
- Žáci společně pracují na jednoduchých projektech.

   

Anglický jazyk-volitelný 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pozdravy Žák umí pozdravit, rozloučí se, vyjádří souhlas a nesouhlas 
Poděkování Poprosí a poděkuje, reaguje na jednoduché pokyny učitele 
Představení se Představí sebe a některé členy své rodiny 
Barvy. Oblečení Pozná základní barvy a oblečení 
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Anglický jazyk-volitelný 1. ročník

Škola Pojmenuje některé školní potřeby 
Hračky Umí pojmenovat některé hračky 
Zvířata Pojmenuje některá zvířata 
Čísla do deseti Počítá do deseti 
Svátky Seznámí se se slovní zásobou vztahující se k danému tématu 

   

Anglický jazyk-volitelný 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
Pozdravy, představení se umí pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat 

umí pojmenovat barvy Barvy
pojmenuje základní školní potřeby, používá některá slovíčka vztahující se k tématu 
"škola" 
napočítá do desíti, vyjádří velikost a délku, odpoví na dotaz Kolik? Číslovky 1 – 10
počítá do 10 

Zvířata pojmenuje další zvířata 
Škola a školní potřeby pojmenuje základní školní potřeby, používá některá slovíčka vztahující se k tématu 

"škola" 
Jídlo a potraviny pojmenuje některé druhy jídla a potravin 
Lidské tělo - hlava popíše části hlavy 
Dům, byt pozná některé části domu/bytu 
Svátky seznámí se s některými svátky a se základní slovní zásobou vztahující se k danému 

tématu 
Otázky, odpovědi vyjádřit souhlas nebo nesouhlas; reaguje na jednoduché otázky a umí odpovědět 
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Anglický jazyk-volitelný 2. ročník

Přídavná jména používá některá přídavná jména (např. big x small aj.) 
Předložky místa: v, na, vedle zná předožky: v, na, vedle 
Slovesa být, mít, nemít, chtít, vidět, slyšet, mít rád, nemít rád ... aj. (v 1. os. j. č.) v mluveném projevu umí použít vhodné sloveso (v 1. osobě, j. č.) 
Spojky a, nebo zná spojky: a, nebo 

   

5.22.2Dramatická výchova 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Volitelný Volitelný   Volitelný  

   

Název předmětu Dramatická výchova
Oblast

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu dramatická výchova směřuje k rozvoji kultivovaného mluveného a pohybového 
projevu, k rozvoji psychosomatických a sociálně komunikačních dovedností. Vyučovací předmět dramatická 
výchova je úzce spjat s vyučovacími předměty český jazyk a literatura, hudební výchova, tělesná výchova a 
výtvarná výchova. 

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

Vyučovací předmět dramatická výchova se vyučuje jako volitelný předmět v 1. a ve 2. ročníku s hodinovou 
časovou dotací.

Kompetence k učení:
- Učitel vede žáky ke kladnému vztahu k dramatickému umění, rozvíjí u žáků psychosomatické a sociálně 
komunikační dovednosti potřebné pro prezentaci kratšího dramatického útvaru.
- Žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do herních situací, účastní se celoškolních akcí, soutěží, 
navštíví divadelní představení.

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

Kompetence k řešení problémů:
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Název předmětu Dramatická výchova
- Žáci navrhují různá řešení herních situací, vzájemně si radí a pomáhají.
- Učitel hodnotí práci žáka způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok a zažít úspěch.
Kompetence komunikativní
- Učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu.
- Žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory, ale také naslouchat názorům svých spolužáků, učí se 
využívat i neverbální formy komunikace.
Kompetence komunikativní:
- Učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu.
- Žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory, ale také naslouchat názorům svých spolužáků, učí se 
využívat i neverbální formy komunikace.
Kompetence sociální a personální:
- Učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při tvorbě jevištní situace.
- Učitel vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky. 
- Žáci respektují pokyny pedagogů.
Kompetence občanské:
- Učitel podporuje sebedůvěru žáků, snaží se je zbavit ostychu při zvládnutí rolí a jevištních situací, žáci se 
učí vystupovat na veřejnosti.
- Žáci se učí zvládat komunikaci i ve vyhraněných situacích.
Kompetence pracovní:
- Učitel vede žáky k organizování a plánování práce, hodnotí účinnost svých výchovných postupů.

   

Dramatická výchova 1. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
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Dramatická výchova 1. ročník

seznámit se s křestními jmény formou různých her 
uvědomovat si vlastní identitu 
hledat, co máme společného (ve dvojici, v celé skupině) 
sdílet s dětmi radost ze hry 
naučit se dodržovat pravidla 
umět přiznat chybu 
pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při řešení 
problému 
získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit 
uvědomovat si a rozvíjet schopnost soustředění jako základu každé úspěšné hry a 
práce 
rozvíjet smyslové vnímání 
rozvíjet citlivost zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti 
naučit se dobře využívat prostor, respektovat partnery v něm 

Dramatické hry a cvičení

rozvíjet rytmické cítění 
umět navázat kontakt s druhými 
dokázat se aktivně zapojit do rozhovoru 
zavádět hráče do improvizování na námět v hromadných improvizacích bez 
dramatického konfliktu a souvislého děje (příběhu) 
seznámit se s určitým prostředím ve skutečnosti, pak si je vybavovat v hravé situaci 
rozvíjet představivost, fabulační schopnost, znalost daného prostředí a situace 
nebo profese 
položit základy schopnosti vcítění přes vlastní prožitek v určité situaci a roli 
vyjádřit představu pohybem, zvukem, slovy, kresbou apod. 
učit se základům společenského chování a sociálních dovedností 

Jednoduché improvizace

-škola - nádraží - letiště - obchodní dům - nemocnice - zoo
-příběh opuštěného štěněte - příběh vánočního stromku - příběh kamínku u cesty - 
co viděla sněhová vločka
-představení se - přivítání hosta - chování u stolu - telefonování - vysvětlení cesty - 
návštěva u lékaře - chování v obchodech a veřejné dopravě atd.
-drobné krádeže - provinění se a přiznání - poslušnost a neposlušnost - pravda a lež

uvědomit si a řešit etické problémy, s nimiž se žáci běžně mohou setkat ve svém 
životě 
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Dramatická výchova 2. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
seznámit se s křestními jmény formou různých her 
uvědomovat si vlastní identitu 
hledat, co máme společného (ve dvojici, v celé skupině) 
sdílet s dětmi radost ze hry 
naučit se dodržovat pravidla 
umět přiznat chybu 
pochopit důležitost vzájemné spolupráce a výhody, které přináší při řešení 
problému 
získat schopnost aktivně i pasivně se uvolnit 
uvědomovat si a rozvíjet schopnost soustředění jako základu každé úspěšné hry a 
práce 
rozvíjet smyslové vnímání 
rozvíjet citlivost zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti 
naučit se dobře využívat prostor, respektovat partnery v něm 

Dramatické hry a cvičení

rozvíjet rytmické cítění 
umět navázat kontakt s druhými 
dokázat se aktivně zapojit do rozhovoru 
zavádět hráče do improvizování na námět v hromadných improvizacích bez 
dramatického konfliktu a souvislého děje (příběhu) 
seznámit se s určitým prostředím ve skutečnosti, pak si je vybavovat v hravé situaci 
rozvíjet představivost, fabulační schopnost, znalost daného prostředí a situace 
nebo profese 

Jednoduché improvizace

-škola - nádraží - letiště - obchodní dům - nemocnice - zoo
-příběh opuštěného štěněte - příběh vánočního stromku - příběh kamínku u cesty - 
co viděla sněhová vločka
-představení se - přivítání hosta - chování u stolu - telefonování - vysvětlení cesty - 
návštěva u lékaře - chování v obchodech a veřejné dopravě atd.
-drobné krádeže - provinění se a přiznání - poslušnost a neposlušnost - pravda a lež

položit základy schopnosti vcítění přes vlastní prožitek v určité situaci a roli 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

305

Dramatická výchova 2. ročník

vyjádřit představu pohybem, zvukem, slovy, kresbou apod. 
učit se základům společenského chování a sociálních dovedností 
uvědomit si a řešit etické problémy, s nimiž se žáci běžně mohou setkat ve svém 
životě 

   

5.22.3Konverzace anglického jazyka 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Volitelný Volitelný   Volitelný  

   

Název předmětu Konverzace anglického jazyka
Oblast

Charakteristika předmětu Konverzace je nadstavbou základního učiva v jednotlivých ročnících a má za cíl jednak motivovat ke 
snižování jazykové bariéry a jednak napomáhat ke zvýšení sebedůvěry jedince při komunikaci s cizincem.

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

Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce je vyučován na 2. stupni v 7. ročníku v rozsahu jedna 
hodina týdně. Hodinová dotace byla na 2. stupni navýšena z disponibilních hodin o 1 hodinu.
Výuka probíhá v jazykové, multimediální a počítačové učebně za podpory zvukových, obrazových i 
textových materiálů. V mezipředmětových vztazích se orientujeme především na zeměpis, dějepis a 
hudební výchovu, z průřezových témat upřednostňujeme Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova.
Kompetence k učení:
- zdůrazňujeme schopnost plynně komunikovat
- vedeme k propojování probraných témat a jazykových jevů

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků Kompetence pracovní:
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Název předmětu Konverzace anglického jazyka
- učíme se samostatně pracovat a prezentovat výsledky své práce
Kompetence k řešení problémů:
- řešíme jednoduché problémové situace v daném jazyce
- rozvíjíme pohotovost řešit problém, chybí-li slovní zásoba
Kompetence komunikativní:
- užíváme moderních komunikačních technologií k posílení dorozumění
- textovými, hudebními a poslechovými cvičeními vedeme žáky s souvislé a logické formulaci vět
Kompetence sociální a personální:
- žáci si ve skupinách zvykají na vzájemnou spolupráci
- cítí zodpovědnost za výsledek společné práce
Kompetence občanské:
- žáci porovnávají styl života, kulturní tradice v anglicky mluvících zemích

   

Konverzace anglického jazyka 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence pracovní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence komunikativní
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence občanské

Učivo ŠVP výstupy
Škola, vzdělávání žák je schopný konverzovat na dané téma 
Svět, ve kterém žiji - můj dům, moje obec, moje země žák je schopný konverzovat na dané téma 
Životní prostředí, příroda porozumí jednoduššímu textu na dané téma 
Volný čas, zájmy porozumí jednoduššímu mluvenému slovu na dané téma 
Kultura - film, hudba, media je schopný pokládat otázky v dialogu 
Mí přátelé, moje rodina žák je schopný konverzovat na dané téma 
Každodenní situace - obchody, nakupování, restaurace žák je schopný konverzovat na dané téma 
Cestování, dovolená orientuje se v autentickém materiálu (formulář, jízdní řád, jídelní lístek, program, 
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Konverzace anglického jazyka 7. ročník

...) 
   

5.22.4Vedení domácnosti 

Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Volitelný Volitelný   Volitelný  

   

Název předmětu Vedení domácnosti
Oblast

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Vedení domácnosti je na 2. stupni nabízen žákům 7. ročníku. Je koncipován jako roční 
kurz s časovou dotací 1 hodina týdně. K výuce na 2. stupni je z disponibilní časové dotace použita 1 hodina.
Směřuje žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, k 
uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti, k osvojování základních dovedností a 
přispívá k vytváření životní a profesní orientaci žáků.
Výuka probíhá většinou ve cvičné kuchyni se zaměřením na čtyři základní celky: kuchyně, příprava pokrmů, 
provoz a údržba domácnosti, údržba oděvů a textilií.
Má úzké mezipředmětové vztahy s předměty Člověk a svět práce, Výchova k občanství, Výtvarná výchova a 
Výchova ke zdraví.
Vzdělávací obsah volitelného předmětu Vedení domácnosti navazuje na vzdělávací oblast Člověk a svět 
práce.

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci)
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Vedení domácnosti 7. ročník

Učivo ŠVP výstupy
vybavení kuchyně kuchyně 
technika v kuchyni kuchyně 
mycí a čistící prostředky kuchyně 
výběr, nákup a skladování potravin kuchyně 
základní technologické postupy přípravy pokrmů: nápoje, zpracování ovoce a 
zeleniny

příprava pokrmů 

příprava pokrmů za studena příprava pokrmů 
základní způsoby tepelné úpravy příprava pokrmů 
úprava stolu a stolování: jednoduché prostírání, obsluha a chování u stolu, 
slavnostní stolování v rodině

stolování 

provoz a údržba domácnosti provoz domácnosti 
domácí spotřebiče provoz domácnosti 
úklidové prostředky provoz domácnosti 
pravidelné ošetřování oděvů a prádla údržba textilu 
symboly k ošetřování textilií, čištění skvrn údržba textilu 
ruční šití údržba textilu 
drobné opravy prádla údržba textilu 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
6.1 Způsoby hodnocení 

Klasifikace i slovní hodnocení  

6.2 Kritéria hodnocení 

Hodnocení žáků 

Obecné zásady hodnocení 

• Cílem každého hodnocení je poskytnou žákovi zpětnou vazbu, tj. oznámit mu, v čem se 

zlepšil, co zvládnul, co se naučil, kde chybuje a stanovit další postup. 

• Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je 

důležité, že nehodnotíme osobu žáka, ale určitý ověřovaný problém. 

• Je nutné uplatňovat pedagogický takt, zvláště, když vyučujeme pouze žáky 1. stupně. 

• Vyzvedneme každý individuální pokrok každého žáka. 

• Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se 

využívá hodnocení slovní. 

• Žáci jsou vedeni k sebehodnocení, s chybou se dále pracuje.

1. Kritéria pro hodnocení 

• Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka 

• Schopnost řešit problémové situace a problémové úkoly 

• Úroveň komunikačních schopností 

• Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předpokládané problémy tvůrčím 

způsobem 

• Míra zodpovědnosti a tolerance u žáka 

• Změny v chování, postojích a dovednostech

2. Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků 

• Písemné práce, testy, desetiminutovky, diktáty, přepisy, opisy, cvičení 

• Ústní zkoušení a mluvený projev 

• Zpracování prací k danému tématu 
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• Úprava sešitů, plnění domácích úkolů, aktivita ve výuce 

• Problémové úkoly /křížovky, kvízy, rébusy ../ 

• Skupinové práce 

• Celoškolní projektové dny

3. Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací 

• Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni 1 - výborný, 2 

- chvalitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatečný, 5 - nedostatečný 

• Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. 

• Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je 

stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů ke klasifikaci. 

• V případě zhoršení prospěchu jsou neprodleně informováni rodiče. 

• Klasifikuje se vždy dobře probrané a procvičené učivo. 

• V jednom dnu nelze psát 2 kontrolní práce z různých předmětů. 

• Žák má právo si své neúspěšné hodnocení opravit /je třeba dohodnout 

 s vyučujícím/ 

4. Sebehodnocení 

• Žáci jsou vedeni k sebehodnocení již od 1. ročníku. 

5. Chování 

• Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve 

škole, při školních akcích, reprezentaci školy a provádí je třídní učitel po dohodě s 

ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada. Využívá se tří stupňů hodnocení: 1- 

velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé.

6. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo s 

vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a 

závěrů PPP a hodnocení je vždy individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a 

schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. 

Žáci integrovaní na základě doporučení PPP nebo SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě 

plnění Individuálního vzdělávacího plánu. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského 

zařízení mohou být hodnoceni slovně. 
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Při slovním hodnocení se uvádí: 

• Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

• Úroveň myšlení 

• Úroveň vyjadřování 

• Úroveň aplikace vědomostí 

• Píle a zájem o učení

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Za první i druhé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková. 

7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  

aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a 

jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci  pedagogický pracovník uplatňuje  

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

12. Klasifikační  stupeň  určí  učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu. 

13. V předmětu, ve kterém vyučuje  více učitelů, určí  výsledný  klasifikační  stupeň  za  

klasifikační  období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
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14. Ohodnocením  výkonu  žáka  klasifikačním  stupněm  posuzuje  učitel výsledky  práce 

objektivně  a přiměřeně náročně. 

15. Pro  určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního  

období se hodnotí učební výsledky,  jichž žák dosáhl  za celé klasifikační období. Při 

celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu  klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou indispozici. 

Přihlíží se i ke  snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 

Stupeň prospěchu  se neurčuje na základě průměru, ale celkové klasifikace za příslušné 

období. 

16. Ředitel školy je  povinen působit na sjednocování  klasifikačních měřítek všech učitelů. 

17. Zákonní zástupci žáka jsou o  prospěchu  žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:

-průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

-před  koncem každého  čtvrtletí (klasifikační období)

-případně  kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 

18. V  případě mimořádného zhoršení prospěchu  informuje  učitel  zákonné  zástupce žáka  

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají 

v pedagogické radě. 

19. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně  tři  měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam  klasifikováni  za  pololetí  ze  

všech,  popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu  

nezkoušejí a neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v 

předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je  závazná. V předmětech, ve kterých nebyli 

vyučováni, se neklasifikují. 

20. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z 

nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který 

již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v 

rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

21. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

22. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

23. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
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dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

24. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 

základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,  a s 

ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po  projednání v pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního 

řádu  školy během klasifikačního období. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření byla neúčinná. 

Pochvala je udělena žákovi za reprezentaci školy, výborný prospěch, úspěšnou účast v soutěžích a 

za bezúhonné chování. 

Napomenutí třídního učitele – drobné kázeňské přestupky vůči spolužákům, pedagogickým 

pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy, neplnění školních povinností. 

Důtka třídního učitele – používání vulgárních slov, opakované přestupky vůči školnímu řádu, 

opakované přestupky v chování vůči spolužákům a vůči zaměstnancům školy, soustavné neplnění 

školních povinností. 

Důtka ředitele školy – opakované používaní nevhodných a vulgárních slov, hrubé porušení 

školního řádu. 

Škola hodnotí a klasifikuje  žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.  

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování  žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky, 
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- před  koncem  každého  čtvrtletí (klasifikační období), 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se 

 o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, 

včetně předem stanovených kritérií 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 
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5 – nedostatečný.

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření, 

- předměty s převahou praktických činností a 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 

se specifikou předmětu. 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1* (výborný s hvězdičkou) 
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Žák má mimořádně přesný a estetický grafický projev. Jeho ústní projev je mimořádně ucelený, 

neobjevují se jakákoliv zaváhání a žádné nedostatky. Myslí logicky správně, dovede svou logickou 

úvahu využít na praktických příkladech z reálného života.

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 

menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů ,  pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V 

kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a 

má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný) 
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Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat. 

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
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- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 

bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně překonává vyskytující se 

překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 

 Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání 

surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci překonává s občasnou 

pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc 

učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště 

v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat 

suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 
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praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 

způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. 

Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie.  Překážky v práci 

překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 
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Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a 

tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

3.2 Stupně hodnocení chování 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

• 1 - velmi dobré, 
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• 2 – uspokojivé, 

• 3 – neuspokojivé. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

 Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. 

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií. 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 

případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
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dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v 

jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení 

pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou 
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2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo 

jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků 

proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků. 
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6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky : 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami, 

- analýzou různých činností žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, minimálně čtyři známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního 

období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. 

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po 

vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento 

způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 

výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických 

činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 

celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - 

současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje ústně. V jednom dni mohou 

žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, 
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písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 

klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

7. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu 

jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o 

chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto 

práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou 

zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s 

odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené 

písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným 

zástupcům. 

9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit i to, co umí, učitel 

klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není 

přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

10. Třídní učitelé  jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. 

Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na 

pedagogické radě. 

7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

7.1 Komisionální zkouška 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí,  

- při konání opravné zkoušky. 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
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3. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené. 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 

stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm 

prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se 

žákovi vydá nové vysvědčení. 

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze 

závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní 

termín přezkoušení. 

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

7.2 Opravná zkouška 

1. Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali 

ročník na daném stupni základní školy, 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 
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2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví 

ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího 

ročníku. 

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky 

v daném pololetí. 

5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák  vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu 

……… zůstává nedostatečný. 

8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu 

a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Žák zařazený do zdravotní  tělesné výchovy při  částečném  osvobození nebo při  úlevách  

doporučených lékařem se klasifikuje v  tělesné výchově s přihlédnutím

  k druhu a  stupni   postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
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