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2 Charakteristika školy 

2.1 Historie školy 

Školské zařízení Základní škola a Dětský domov Přestavlky bylo založeno v roce 1959. Budova školy je umístěna v barokním zámku Nové 

Mitrovice z roku 1736 v malé vesnici Přestavlky. Kolem zámku se rozprostírá park s rozlohou 2,7 Ha, kde se nachází mnoho stromů a keřů. 

Nejvzácnější z nich je Sekvojovec obrovský (stáří cca 100 let). Zámek i budova jsou chráněnou kulturní památkou. Nachází se v klidném a 

příjemném prostředí v blízkosti města Sedlec – Prčice a rekreačního střediska Monínec. 

Od roku 2001 je jeho zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje. Od 1. 9. 2005 bylo zařízení sloučeno se zařízením Dětský domov a 

Pomocná škola Prčice a přejmenováno na Základní školu a Dětský domov Přestavlky, které má odloučené pracoviště v Prčici. 

2.2 Úplnost a velikost školy 

Jsme školským zařízením, které sdružuje dětský domov, základní školu, základní školu speciální a školní jídelnu. Celková kapacita zařízení je 72 

dětí. 

Prčice 

Odloučené pracoviště, kde se nachází základní škola speciální. Dále je zde kancelář účetní zařízení. 

Přestavlky  

Sídlo zařízení je situováno v areálu zámku, kde je umístěn dětský domov, základní škola a školní jídelna. 

Základní škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona.  Je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Místnosti školy se nacházejí 

v přízemí a prvním patře budovy zámku. Škola není prostorově oddělena. Kapacita školy je 42 žáků.  
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2.3 Vybavení a možnosti školy (prostorové, materiální, technické, hygienické) 

Prostorové 

Budova školy je zámek patřící mezi chráněné kulturní památky. Zámek je tvořen dvoupodlažní budovou, která je v oploceném areálu. Zařazení 

zámku mezi chráněné kulturní památky nedovoluje realizovat některé stavební úpravy, jež by zefektivnily způsob současného využívání budovy, 

například zajištění bezbariérového přístupu do patra. K dispozici vyučujícím i rodičům je také malé parkoviště. 

V přízemí zámku je umístěna jedna kmenová učebna, šatna, kabinet školních pomůcek a učebnic, knihovna pro pedagogy, sociální zázemí, 

kancelář a ředitelna. Společné prostory a chodby jsou esteticky vyzdobeny žákovskými pracemi a výtvory dětí dětského domova. V prvním patře 

jsou dvě kmenové učebny (jedna průchozí), sociální zázemí, žákovská knihovna a počítačová učebna. V přilehlých budovách jsou situovány 

odborné učebny – cvičná kuchyňka a školní dílna. V parku se dále nachází školní pozemek pro výuku pracovního vyučování. Všechny vnitřní 

prostory jsou dobře osvětleny a v případě nepřízně počasí vytápěny. 

K tělovýchovným aktivitám slouží školní hřiště s basketbalovými koši, volejbalové hřiště, pevný stůl na ping pong a v nepřízni počasí je 

využíván prostor v prvním patře hlavní budovy nazývaný halou, kde je k dispozici malý sklad sportovních potřeb a umývárna, chybí převlékárna. 

Vyučující mají k dispozici jen své kmenové třídy, chybí sborovna. Každý vyučující má možnost používat notebook, multifunkční tiskárnu a 

připojení k internetu.  

Besídky, různé soutěže a hromadné akce se konají na sále či na hale zámku. V sále probíhají i pravidelné pedagogické rady.  

Žáci, vyučující i ostatní zaměstnanci se stravují ve školní jídelně nacházející se v přízemí budovy, jež zajišťuje celodenní stravování. Jídelna je 

prostorná, splňuje hygienické normy. 

Materiální 

Materiální vybavení je dostatečné. V závislosti na finančních možnostech školy je materiální zabezpečení školy doplňováno a modernizováno. 

Některé pomůcky a pracovní listy si vyučující vytvářejí sami. 
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Informovanost žáků, vyučujících i ostatních zaměstnanců zajišťují nástěnky rozmístěné v přízemí i v patře budovy, webové stránky a porady. 

K propagaci školy přispívají i sami žáci účastí v nejrůznějších soutěžích, místních akcích. 

Technické 

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy 

touto technikou. Pro výuku ICT a pro potřeby ostatních předmětů je určena počítačová učebna s 9 přístroji připojenými k internetu, multifunkční 

tiskárna a učebna s interaktivní tabulí. Vyučující dále mohou ve výuce využívat tablety, fotoaparát a přehrávače s CD/MP3.  

Hygienické 

Prostory pro osobní hygienu žáků i učitelů jsou velmi dobré, jsou přizpůsobeny fyziologickým potřebám daného věku žáků a splňují hygienické 

normy. Samozřejmostí jsou sprchové kouty, hygienické kabiny, tekutá mýdla a papírové ručníky na toaletách. 

Okolí školy je velmi malebné. Škola je obklopena rozlehlým parkem, ve kterém žáci v době, kdy nemají vyučování, mohou relaxovat.   

2.4 Charakteristika pedagogického sboru 

V pedagogickém sboru pracují zkušení pedagogičtí pracovníci. Důležitou oporou sboru jsou asistenti pedagoga, výchovný poradce, školní 

metodik prevence (dále jen ŠMP) a správce počítačové učebny. Všichni učitelé mají kromě svých specializací pro výuku na 1. či 2. stupni také 

příslušnou kvalifikaci speciálního pedagoga či si vzdělání dodělávají. Aktuální informace o počtech a kvalifikaci pedagogů jsou k dispozici ve 

výročních zprávách. Pedagogové všech pracovišť spolu kooperují, pravidelně se setkávají na učitelských poradách, vyměňují si zkušenosti a 

vzájemně se obohacují. 

Na práci pedagogů jsou kladeny vysoké nároky, mezi něž patří zejména trpělivost, tvůrčí schopnosti, organizační schopnosti, připravenost pro 

práci se speciálními didaktickými pomůckami, připravenost využívat různé metody a formy práce. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost dalšího rozvoje v kurzech a seminářích DVPP. 

Pedagogové spolupracují s pracovníky Pedagogicko – psychologické poradny v Benešově a Příbrami (dále jen PPP), Speciálně pedagogického 

centra v Benešově a Příbrami (dále jen SPC), zdravotnicí, pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). 
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Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni a všichni učitelé jsou proškoleni v BOZP a PO. Pedagogičtí pracovníci se 

mohou účastnit školení řidičů. 

2.5  Charakteristika žáků 

Do naší školy docházejí zejména děti z dětského domova, i když je možnost přijímat žáky z okolí. Nyní vzděláváme žáky s lehkým, středně 

těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami i jiným zdravotním znevýhodněním. Naplněnost školy je tedy částečně závislá na počtu 

dětí v našem dětském domově, tyto děti jsou často frustrované, s malým sebevědomím a se značnými výchovnými problémy. 

Do naší školy přicházejí žáci s diagnostikou od SPC či PPP. Pedagogičtí pracovníci mají zkušenosti se sestavováním individuálních plánů. 

Žáci jsou zpravidla rozděleni do tří tříd, kde bývají 2 – 4 oddělení. Žáci se dělí do tříd podle naplnění kapacity jednotlivých tříd (6 – 14) 

s přihlédnutím k věku žáků. 

2.6 Dlouhodobé projekty 

Ovoce do škol 

Od školního roku 2015/2016 jsme součástí projektu „Ovoce do škol“. Tento projekt spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního 

zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. 

Cílem projektu „Ovoce do škol“ je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, 

vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající 

spotřebu ovoce a zeleniny. 

Obědy pro děti 

Od školního roku 2015/2016 jsme součástí projektu společnosti Women for Women „Obědy pro děti“. Tento projekt pomáhá dětem, které se 

ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována 
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přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více 

situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. 

Sazka Olympijský víceboj 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zapojili do sportovního projektu „Sazka Olympijský víceboj“. Ten vznikl jako společná aktivita Českého 

olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a 

odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a 

přirozený životní styl. 

Projekty školy 

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění  ve společnosti. Některé projekty jsou 

třídní, jiné školní (tradice, Den Země, Den dětí, Noc s Andersenem, cvičení v přírodě). Řada projektů je připravována školním metodikem 

prevence a environmentální výchovy.  

2.7 Spolupráce 

Škola spolupracuje s: 

• Pedagogicko – psychologická poradna Benešov a Příbram 

• Speciálně pedagogické centrum v Benešově a Příbrami 

• Orgány sociálně právní ochrany dětí 

• Dětský diagnostický ústav Praha 4 - Krč 

Dalšími partnery je: 

• Město Sedlec – Prčice 

• Městská knihovna Sedlec – Prčice 

• Základní škola speciální Prčice 
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• Základní škola a mateřská škola Sedlec – Prčice 

• Povltavský sportovní klub DA – BA. 

 

Rodiče a zákonní zástupci žáků dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, případně 

osobně či telefonicky dle jejich přání. Vzhledem k tomu, že většina žáků má nařízenou ústavní výchovu, je spolupráce s rodiči většinou mizivá. 

Učitelé proto úzce spolupracují převážně s vychovateli a vychovatelkami zařízení na rozvoji osobnosti žáka, při řešení problémů aj.  
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3 Charakteristika ŠVP 

3.1 Zaměření školy 

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které jim byly přiznány na základě speciálně pedagogického a 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízením. Usilujeme o žáka, který bude schopen uvědoměle využívat získané vědomosti, 

dovednosti a schopnosti ve své budoucí profesní orientaci. 

Naším stěžejním záměrem je, jak název ŠVP napovídá, aktivní a zdravý žák. Pro podporu jejich aktivity využíváme nejrůznější speciální metody, 

postupy, speciální didaktické pomůcky, učebnice. Taktéž přínosné je zajištění služeb asistentů pedagoga či snížený počet žáků ve třídě.  

Díky atraktivní poloze zařízení má naše škola ideální možnost u žáků rozvíjet lásku k přírodě a pohybu. Učitelé v rámci předmětů napomáhají 

žákům si uvědomovat vliv lidské činnosti na životní prostředí, hodnotu vlastního zdraví, pomáháme žákům naznačit cestu ke zdravému 

životnímu stylu. Tomu napomáhají i cvičení v přírodě a četné projektové dny prevence rizikového chování a environmentální výchovy. Také 

vedeme žáky k aktivnímu využívání komunikačních a informačních technologií nejen prostřednictvím osobního počítače (posílení předmětu 

Tělesné výchovy a Informatika). 

Obecně vzdělávací cíle 

• umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení  

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů  

• vést žáky k všestranné a účinné komunikaci  

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých  

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své 

povinnosti  
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• vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému 

prostředí a přírodě  

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný  

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi  

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie vycházejí z RVP ZV. Vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro získání základu všeobecného vzdělání.  

Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním 

praktickém životě. 

Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy, přičemž se bere ohled na specifické potřeby žáků. 

 

Klíčové kompetence ŠVP „ Učíme se hravě zdravě“ 

1. Kompetence 

k učení 

Při práci s žáky uplatňujeme individuální přístup zohledňující jejich úroveň a míru znevýhodnění.  

K osvojování metod a vytváření vlastních strategií učení využíváme her, soutěží a názorných demonstrací.  

V praktických a opakovaných činnostech je učíme odlišovat podstatné od nepodstatného.  

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. 

Umožňujeme žákům prezentaci výsledků vlastní práce (třídní a školní výstavy, soutěže).  

Zadáváme žákům zajímavé domácí úkoly z praktického života.  

Vedeme žáky, aby se nebáli pracovat s chybou.  
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Motivujeme žáky kladným hodnocením, s důrazem na to, co již zvládli.  

Žákům umožňujeme při vhodných příležitostech realizovat jejich vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost.  

Vedeme žáky k uvědomělému používání základních pojmů.  

Učíme žáky základní orientaci v učebnicích a učebních materiálech.  

Vedeme žáky k uvědomělému vyhledávání a využívání informací v praktickém životě.  

Učíme žáky chápat obecně používané termíny, symboly a znaky.  

Na praktických případech objasňujeme žákům význam vzdělání v souvislosti s pracovním uplatněním (trh práce, 

problematika nezaměstnanosti apod.). 

2. Kompetence 

k řešení problémů 

Poskytujeme žákům prostor ke kladení otevřených otázek.  

Povzbuzujeme žáky k rozpoznání problémové situace a k hledání nejvhodnějšího způsobu řešení.  

Motivujeme žáky problémovými úlohami z praktického života.  

Procvičujeme se žáky řešení běžné životní situace vhodnou formou (hry, soutěže, názorné demonstrace apod.)  

Klademe důraz na to, aby se žáci naučili přijímat důsledky svých rozhodnutí.  

Učíme žáky dobře popsat a rozebrat problém.   

Motivujeme žáky k hledání pomoci při řešení úlohy ve skupinovém vyučování.  

Vedeme třídní kolektivy ke společnému řešení kázeňských a vztahových problémů.  

Seznamujeme žáky s možnostmi přivolání pomoci v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.  

Provádíme žáky problémovou situací formou modelových situací či dramatizací a podněcujeme k nalezení 

nejvhodnějšího způsobu řešení. 

Podporujeme u žáků odvahu otevřeně se vyjadřovat k problému kolektivu a navrhovat společná řešení.  

Atmosférou vzájemné důvěry vytváříme žákům prostor ke sdělování vlastních problémů. 
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3. Kompetence 

komunikativní 

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

Učíme žáky srozumitelnému vyjadřování v ústním projevu.  

Usilujeme o to, aby žáci dovedli jasně vyjádřit svůj názor.  

Směrujeme žáky k dovednosti vhodnou formou obhájit svůj názor.  

Učíme žáky všímat si neverbálních signálů.  

Vedeme žáky k dialogu.  

Dbáme o to, aby žáci rozuměli obsahu sdělení a přiměřeně na něj reagovali.  

Učíme žáky jednoduché formě písemné komunikace.  

Přivádíme žáky k ovládání běžných informačních a komunikačních prostředků. 

Trénujeme se žáky respekt ostatních a přijímání odpovědnosti za své činy.  

Vedeme žáky k cílené spolupráci.  

Nacvičujeme se žáky správné používání informačních a komunikačních technologií (PC, tablet, telefon). 

4. Kompetence 

sociální a personální 

Povzbuzujeme žáky v poznávání sebe sama.  

Podporujeme rozvoj jejich zdravé sebedůvěry.  

Rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost důsledným vyžadováním přípravy na vyučování.  

Vedeme žáky ke skupinové spolupráci a respektování pravidel spolupráce.  

Učíme žáky k přijetí určité role ve skupině (člen, časoměřič, mluvčí). 

Přivádíme žáky k uvědomění si základních mravních hodnot v rodině a ve společnosti.  

Posilujeme vědomí žáků o významu jejich úsilí na kvalitu společné práce skupiny.  

Upevňujeme osobní odpovědnost žáků za výsledky společné práce. 

Vedeme žáky k rozpoznávání nevhodného a rizikového chování.  
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Podněcujeme u žáků samostatné rozhodování a tíhu vlastní odpovědnosti. 

Rozvíjíme schopnost empatie, být vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí.  

Vedeme žáky k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby.  

Starší žáky zapojujeme do organizace akcí pro mladší ročníky.  

Dáváme žákům možnost volby či určitý podíl odpovědnosti za průběh třídní či školní akce. 

5. Kompetence 

občanské 

Učíme žáky znát základní práva a povinnosti občanů.  

Naplňujeme mravní výchovu žáků důsledným dodržováním zásad chování a pravidel soužití daných Školním řádem. 

Vedeme žáky k respektování společenských norem a pravidel.  

Trénujeme se žáky běžnou komunikaci s úřady, vyplňování dotazníků, formulářů, aj. 

Důsledným poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáky k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie.  

Ukazujeme žákům cestu tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich právům, kulturám, duchovním hodnotám. 

Na modelových situacích učíme žáky rozpoznávat a vyhodnocovat pozitivní a negativní projevy chování.  

Dbáme u žáků na adekvátní péči o své zdraví a zdravý životní styl. 

Podporujeme u žáků sportovní nadšení. 

Učíme správnému chování v krizových situacích podle pokynů kompetentních osob.  

Formou dramatizace a praktickou zkušeností poskytujeme žákům  

Možnost osvojení praktických činností – nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěva u lékaře, pošta, 

knihovna apod. 

6. Kompetence 

pracovní 

Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí.  

Rozvíjíme u žáků práci podle pracovního postupu či návodu.  

Posilujeme schopnost orientace v jednoduché technické dokumentaci.  
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Umožňujeme žákům reálně posoudit výsledek své práce i práce ostatních.  

Motivujeme žáky k poznávání a rozvíjení svých schopností a znalostí a vytváření si představy o možnostech svého 

budoucího povolání.  

Přibližujeme žákům charakter dalších pracovních činností běžných profesí.  

Seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné použití.  

Zadáváním pracovních činností ve skupině učíme žáky kooperaci v kolektivu a rozvíjíme jejich pracovně komunikační 

dovednosti.  

Pomáháme žákům vytvářet si reálnou představu o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění (Dny 

otevřených dveří). 

Zapojujeme žáky do přímé účasti na výzdobě, údržbě a úpravách ve škole a okolí. 

 

 

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Naše základní škola je zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona. Našimi žáky, v souladu se zmíněným zákonem, jsou osoby se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

Naše škola zajišťuje speciální pedagogickou péči a výuku pedagogy s psychopedickou či jinou potřebnou speciálně pedagogickou odborností. 

Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními a to zejména v rámci zařazování žáků a vytváření individuálních vzdělávacích plánů, 

výuky s podporou asistenta pedagoga. Velmi úzce spolupracujeme také s dalšími odbornými pracovišti, zejména lékaři. 

Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují specifika práce s žáky se SVP a tomu přizpůsobují metody výuky dle konkrétní situace. Úroveň 

obsahu vzdělávání je škola schopna upravit na základě doporučení ze školského poradenského zařízení.  
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

Plán pedagogické podpory (dále jen PLPP) sestavuje třídní učitel žáka, za jeho tvorbu zodpovídá ředitel školy. Forma PLPP je písemná, je 

vytvářen na základě doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či Speciálně pedagogického centra (SPC), kteří se na tvorbě 

podílejí formou kontroly a porady. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu 

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) sestavuje třídní učitel žáka, za jeho tvorbu zodpovídá ředitel školy. Forma IVP je písemná, je 

vytvářen na základě doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) či Speciálně pedagogického centra (SPC), kteří se na tvorbě 

podílejí formou kontroly a porady. IVP je vyhodnocován dle potřeby, je možné ho kdykoliv doplnit. 

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

 třídní učitelé 

 výchovný poradce 

 ředitel školy 

 

3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Nadaní žáci naši školu navštěvují jen zřídka, ale i přesto lze najít žáky s výtvarným či hudebním nadáním. Takovým žákům dáváme dostatek 

prostoru pro realizaci ve vyučování i v rámci mimoškolní zájmové činnosti. Takovým žákům je vypracován individuální vzdělávací plán. 
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3.5 Začlenění průřezových témat 

Názvosloví a zkratky použité v této kapitole 

PRŮŘEZOVÉ TÉMA       PT 

 - TÉMATICKÝ OKRUH PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU   TOPT 

 

Osobnostní a sociální výchova     OSV 

Výchova demokratického občana     VDO 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS 

Multikulturní výchova      MKV 

Environmentální výchova      ENV 

Mediální výchova       MED 

 

Začlenění průřezových témat jsme se rozhodli realizovat formou integrace do hodiny daného předmětu nebo formou projektu (třídního, 

školního). V následující tabulce je dostatečně zvýrazněna forma začlenění. 

Na 1. i 2. stupni musí být zastoupena všechna PT, nikoliv však všechna v každém ročníku. 
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Průřezová témata 

PT 

Tematické okruhy průřezového tématu 

TOPT 

1. stupeň 

Ročníky 1. – 5. 

 

 

2. stupeň 

Ročníky 6. – 9. 

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

Environmentální výchova 

ENV 

- ekosystémy 

ENV 1 

   VL 

INT 

VL 

PRO 

  Z 

INT 

P 

PRO 

CH 

PRO 

- základní podmínky života 

ENV 2 

  PR 

INT 

PŘ 

INT 

PŘ 

INT 

 P 

INT 

 F 

INT 

 

- lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENV 3 

      Z 

INT 

  Z 

PRO 

- vztah člověka k prostředí 

ENV 4 

 PR 

INT 

PR 

INT 

   Z 

INT 

  F 

INT 

Výchova demokratického 

občana 

VDO 

- občanská společnost a škola 

VDO 1 

  PR 

PRO 

   OV 

INT 

OV 

INT 

  

- občan, občanská společnost a stát 

VDO 2 

PR 

PRO 

      OV  

INT 

P 

INT 

 

- formy participace občanů v politickém životě 

VDO 3 

    VL 

INT 

 OV 

PRO 

OV 

PRO 

 M 

INT 

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 

VDO 4 

    VL 

INT 

    OV 

INT 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

EGS 

- Evropa a svět nás zajímá 

EGS 1 

VV 

INT 

      Z 

PRO 

ČJ 

INT 

OV 

PRO 

- objevujeme Evropu a svět 

EGS 2 

 PV 

INT 

PR 

INT 

   Z 

PRO 

Z 

PRO 

Z 

INT 

VV 

PRO 
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Průřezová témata 

PT 

 

 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

EGS 

Tematické okruhy průřezového tématu 

TOPT 

 

1. stupeň 

Ročníky 1. – 5. 

 2. stupeň 

Ročníky 6. – 9. 

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

- jsme Evropané 

EGS 3 

  AJ 

INT 

AJ 

INT 

AJ 

INT 

  ČJ 

INT 

 AJ 

INT 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 

MKV 

- kulturní diference 

MKV 1 

 PR 

PRO 

     Z 

INT 

OV 

INT 

 

- lidské vztahy 

MKV 2 

ČJ 

INT 

     OV 

INT 

 P 

INT 

 

- etnický původ 

MKV 3 

 PV 

INT 

     OV 

INT 

  

- multikulturalita 

MKV 4 

   VL 

INT 

      

- princip sociálního smíru a solidarity 

MKV 5 

  ČJ 

INT 

     D 

INT 

 

 

 

Mediální výchova 

MED 

 

 

 

Receptivní 

činnosti 

 

- kritické čtení a vnímání mediálních 

sdělení 

MED 1 

ČJ 

INT 

   IT 

INT 

  ČJ 

INT 

IT 

INT 

 

- interpretace vztahu mediálních sdělení 

a reality 

MED 2 

    ČJ 

PRO 

 ČJ 

INT 
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Průřezová témata 

PT 

       Tematické okruhy průřezového 

tématu 

TOPT 

1. stupeň 

Ročníky 1. – 5. 

 2. stupeň 

Ročníky 6. – 9. 

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

 

Mediální výchova 

MED 

 

Receptivní 

činnosti 

 

- stavba mediálních sdělení 

MED 3 

 VV 

PRO 

        

- vnímání autora mediálních sdělení 

MED 4 

ČJ 

INT 

 ČJ 

INT 

       

- fungování a vliv médií ve společnosti 

MED 5 

   PR 

INT 

PŘ 

INT 

    ČJ 

INT 

Produktivní 

činnosti 

- tvorba mediálního sdělení 

MED 6 

VV 

PRO 

PV 

PRO 

ČJ 

PRO 

AJ 

PRO 

IT 

PRO 

  ČJ 

INT 

VV 

PRO 

ČJ 

INT 

- práce v realizačním týmu 

MED 7 

VV 

PRO 

PV 

PRO 

ČJ 

PRO 

AJ 

PRO 

AJ 

PRO 

     

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

OSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní 

rozvoj 

- rozvoj schopností poznávání 

OSV 1 

PR 

INT 

M 

INT 

PV 

INT 

   Z 

INT 

   

- sebepoznání a sebepojetí 

OSV 2 

 TV 

INT 

  TV 

INT 

  VV 

INT 

OV 

INT 

RV 

INT 

- seberegulace a sebeorganizace 

OSV 3 

ČJ 

INT 

 TV 

INT 

 PŘ 

PRO 

  TV 

INT 

  

- psychohygiena 

OSV 4 

TV 

INT 

TV 

INT 

TV 

INT 

TV 

INT 

TV 

INT 

 TV 

PRO 

 TV 

INT 

TV 

INT 

- kreativita 

OSV 5 

ČJ 

PRO 

VV 

INT 

PV 

INT 

AJ 

PRO 

AJ 

PRO 

 PV 

PRO 

PV 

PRO 

 OV 

PRO 
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Průřezová témata 

PT 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

OSV 

 

Tematické okruhy průřezového tématu 

TOPT 

 

1. stupeň 

Ročníky 1. – 5. 

 2. stupeň 

Ročníky 6. – 9. 

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

 

 

Sociální 

rozvoj 

 

- poznávání lidí 

OSV 6 

PR 

INT 

   PŘ 

INT 

 HV 

PRO 

 TV 

INT 

 

- mezilidské vztahy 

OSV 7 

 TV 

INT 

 PV 

INT 

   OV 

INT 

  

- komunikace 

OSV 8 

ČJ 

INT 

ČJ 

PRO 

AJ 

INT 

AJ 

INT 

IT 

INT 

 ČJ 

INT 

 AJ 

INT 

 

- kooperace a kompetice 

OSV 9 

  TV 

INT 

 PV 

PRO 

  PV 

INT 

 TV 

INT 

Morální 

rozvoj 

- řešení problémů a rozhod. .dovednosti 

OSV 10 

PV 

INT 

      OV 

INT 

PV 

INT 

 

- hodnoty, postoje, praktická etika       

OSV 11 

PR 

INT 

 PR 

PRO 

 ČJ 

INT 

 ČJ 

PRO 

ČJ 

INT 

D 

INT 

OV 

INT 
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4 Učební plán 

4.1 Tabulace učebního plánu 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Minim. 

čas. dotace 

Dispon. 

čas. dotace 

Celkem 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

ČJ 7 7 7 6 6 33  33 

Anglický jazyk AJ - - 3 3 3 9  9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika M 5 5 5 5 5 20 5 25 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika IT - - - - 1 1  1 

Člověk a jeho svět Prvouka PR 2 2 2 - -  

12 

  

12 Přírodověda PŘ - - - 2 1 

Vlastivěda VL - - - 2 1 

Umění a kultura Hudební výchova HV 1 1 1 1 1  

12 

  

12 Výtvarná výchova VV 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 3 3 3 3 3 10 5 15 

Člověk a svět práce Pracovní vyučování PV 2 2 2 2 3 5 6 11 

Celkový počet hodin   21 21 24 26 26  16 118 



26 

 

Vzdělávací oblast Vzdělávací 

obor 

Zkratka 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Minim. čas. 

dotace 

Dispon.  

čas. dotace 

Celkem  

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 

ČJ 5 5 5 5 15 5 20 

Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12  12 

Německý jazyk NJ 0 0 3 3 6  6 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika M 4 4 4 4 15 1 16 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika IT 1 1 1 1 1 3 4 

Člověk a společnost Dějepis D 1 1 1 1 11  11 

Občanská výchova OV 1 2 2 2  

 

Člověk a příroda 

Fyzika F 0 1 1 1 21   

21 

 

Chemie CH 0 0 1 1  

Přírodopis P 2 2 2 2  

Zeměpis Z 2 2 2 2  

 

Umění a kultura 

Hudební výchova HV 1 1 1 1 10  10 

Výtvarná výchova VV 2 2 1 1  

Člověk a zdraví Pohybem ke 

zdraví 

PZ 3 3 3 3 10 2 12 

Člověk a svět práce Pracovní 

vyučování 

PV 3 3 2 2 3 7 10 

Celkový počet 

hodin 

  28 30 32 32  18 122 
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4.2 Poznámky k učebnímu plánu 

 

Český jazyk a literatura 

Vyučovací předmět má na 1. stupni komplexní charakter. Součástí Komunikační a slohové výchovy na 1. stupni je řečová výchova, jež je 

zařazována v menších časových celcích jako součást běžné vyučovací hodiny.  

Od 6. ročníku je členěn do tří složek – Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Na 2. stupni je předmět posílen 

o 5 hodin z disponibilní časové dotace. 

 

Cizí jazyk 

První cizí jazyk se zařazuje od 3. ročníku, a to jazyk anglický. Pro přehlednost je členěn do pěti složek: Řečové dovednosti, Poslech s 

porozuměním, Mluvení, Čtení s porozuměním a Psaní. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. V nižších ročnících je kladen 

důraz zejména na poslech cizího jazyka a jeho reprodukci nápodobou, ve vyšších ročnících se posiluje a upevňuje také psaní v cizím jazyce a 

základní gramatické dovednosti. Od 8. ročníku je zařazen druhý cizí jazyk, a to jazyk německý. 

 

Matematika 

Na 1. stupni je předmět posílen o 5 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace, na 2. stupni je posílen o 1 hodinu z disponibilní časové 

dotace. Geometrie a rýsování je součástí předmětu. 

 

Informatika 

Jako samostatný předmět je vyučován na 1. stupni od 5. ročníku, na 2. stupni je předmět posílen 3 vyučovacími hodinami z disponibilní časové 

dotace. Využívání PC a jiné IT techniky je součástí i jiných vyučovacích předmětů. V rámci předmětu budou žáci seznámeni s problematikou 
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prevence k ochraně osobních údajů -  Nařízení evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů („GDPR“). 

 

Tělesná výchova 

Předmět je velmi důležitý pro všestranný motorický rozvoj žáků, jejich zdraví a dobrou tělesnou kondici, proto byl v rámci směřování našeho 

vzdělávacího programu na 1. stupni posílen o 5 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace. 

Na 2. stupni je zařazen nový předmět POHYBEM KE ZDRAVÍ, který vznikl sloučením vzdělávacích oborů tělesná výchova a výchova ke 

zdraví. I na 2. stupni je tento předmět dotován 2 vyučovacími hodinami z disponibilní časové dotace.  

 

Pracovní vyučování 

Předmět systematicky ovlivňuje rozvoj motoriky a vytváření pracovních dovedností žáků. Proto byl na 1. stupni posílen o 6 hodin a na 2. stupni o 

7 hodin z disponibilní časové dotace. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že výuka na naší škole probíhá většinou ve třídách s několika postupnými ročníky najednou, tudíž se setkávají žáci 

mladší i starší s různými individuálními zvláštnostmi a potřebami, je třeba ve výchovných předmětech (HV, PV, VV, TV) ze školních  

výstupů volit témata výuky a činnosti tak, aby byly prostřídány a zastoupeny všechny potřebné znalosti a dovednosti pro děti mladší i starší. 

Tempo výuky a její náročnost by měly být vždy voleny citlivě s ohledem na nejmladší žáky. 

Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin. Průřezová témata se realizují formou integrace či projektu (viz tabulka v 

Charakteristika ŠVP).   

http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/uploads/2017/07/Evropske-narizeni.pdf
http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/uploads/2017/07/Evropske-narizeni.pdf
http://ekonomicky-denik.cz/?s=GDPR
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5 Učební osnovy 

5.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk a Německý jazyk. 

5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 

5.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

• pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství 

• pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  

• rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství 

• rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

• vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke 

sdělování názorů 

• zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 

komunikace 

• samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření 

• získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama 

• individuální prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším 

druhům umění založeným na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání 

 

Časové vymezení 

Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících ZŠ a to v:  

       1. – 3. ročníku 7 hodin týdně  

       4. – 5. ročníku 6 hodin týdně  
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       6. – 9. ročníku 5 hodin týdně. 

Organizační vymezení  

Výuka většinou probíhá v kmenové učebně. Formy i metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání (skupinová práce, návštěva 

divadel, knihoven a kin, práce s výukovým programem, samostatná práce, myšlenkové mapy, rozbory, dramatizace apod.). 

5.1.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

   - klademe důraz na zdokonalování čtení a porozumění textu  

   - vedeme žáky ke stálému zdokonalování pravopisu a schopnosti najít chybu a pracovat s ní  

   - učíme žáky základní orientaci v učebních a literárních textech, práci s výukovými programy  

   - seznamujeme žáky s různými literárními žánry a slovesnými díly  

  

   kompetence k řešení problémů:  

   - žáky motivujeme ke kladení otevřených otázek  

   - zadáváme úkol tak, aby umožňoval různé postupy a varianty řešení  

   - podporujeme prostředí, kde si žáci vzájemně radí a pomáhají  

  

   kompetence komunikativní:  

   - vedeme žáky k srozumitelnému vyjadřování a kultivovanému projevu  

   - vítáme, když se žáci snaží prezentovat své myšlenky a názory   

   - vytváříme se žáky jednoduché formy písemné komunikace (dopisy, přání, jednoduché popisy, žádost, životopis, aj.) 

  

   kompetence sociální a personální:  

   - vybízíme žáky pracovat ve skupině, respektovat pravidla práce v týmu  

   - vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování  
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   - seznamujeme žáky s odlišnostmi náboženství, kultur, sociálních skupin a menšin výběrem vhodných textů 

    

  kompetence občanské:   

   - vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám  

   - učíme žáky žít společně s ostatními lidmi  

   - žáky učíme běžné komunikaci s úřady  

  

   kompetence pracovní:  

   - vytváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí za použití učebnic, novin a časopisů, internetu, aj. 

   - požadujeme dodržování dohodnuté kvality úkolů a termínů  

   - vedeme žáky k reálnému posouzení výsledků své práce 
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5.1.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  

Vyučovací předmět Český jazyk 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Český jazyk a literatura dle RVP ZV. 

Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník 

 

Čte s porozuměním jednoduché texty. 

Rozumí pokynům přiměřené složitosti. 

Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné 

dýchání. 

 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

 

Píše písmena a číslice. 

 

Spojuje písmena a slabiky. 

 

Zvládá diktát, opis i přepis krátkých vět. 

 

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost  

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči. 

 

Pozdrav, omluva, prosba, oslovení. 

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, 

intonace, rytmizace) 

Základní hygienické návyky. 

 

Technika psaní - automatizace psacího pohybu 

 

Základy techniky mluveného projevu (dýchání, 

tvoření hlasu, výslovnost, slovní přízvuk, 

intonace, rytmizace). 

 

Základní komunikační pravidla - pozdrav, 

omluva, prosba, oslovení. 

 

 

 

Hv 

 

 

 

 

 

 

 

Hv 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porozumí mluveným pokynům přiměřené  

složitosti. 

Respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru. 

 

Plynule čte s porozuměním jednoduché texty 

přiměřeného rozsahu a náročnosti. 

 

Zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním. 

 

 

 

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. 

 

 

 

 

 

Pozornost, soustředěnost, reakce otázkami. 

 

 

Praktické čtení, čtení jednoduchých vět, 

orientace ve čteném textu. 

 

Základní hygienické návyky. 

Rozvíjení psychomotorických schopností, 

jemné motoriky a pohybové koordinace. 

 

Technika psaní - automatizace psacího pohybu. 

Vyvozování hlásek a písmen. 

Psaní písmen a číslic. 

Abeceda. 

Psaní slabik a slov. 

Psaní slov podle nápovědy. 

Analyticko - syntetické činnosti, diferenciační 

cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 

Pv 

 

 

 

 

M 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

 

Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje 

písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev. 

 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. 

 

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti. 

 

V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí 

vhodné tempo řeči. 

 

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost. 

 

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý příběh. 

 

Respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru. 

Základní hygienické návyky při psaní (sezení, 

psací náčiní, hygiena zraku). 

Technika psaní. 

 

 

Žánry písemného projevu – adresa, pozdrav, 

popis, vypravování, blahopřání. 

Praktické čtení – pozorné, plynulé, znalost 

orientačních prvků v textu, technika. 

 

 

 

 

 

Praktické naslouchání. 

Technika mluveného projevu – správná 

výslovnost, dýchání. 

 

Základní komunikační pravidla a komunikační 

žánry – oslovení, pozdrav, omluva, vzkaz, 

vypravování dle obrázkové osnovy. 

Tv 

 

 

M 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník 

 

Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu 

a náročnosti. 

 

Porozumí písemným nebo mluveným pokynům 

přiměřené složitosti. 

 

Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo 

nedbalou výslovnost. 

 

Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v 

běžných školních i mimoškolních situacích. 

 

Respektuje základní komunikační pravidla 

v rozhovoru. 

 

Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

projev. 

 

Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení. 

 

Stylizace a kompozice. 

Čtení – věcné čtení (jako zdroj informací). 

 

 

 

 

Jazykové prostředky. 

Členění jazykového projevu. 

 

Souvislé jazykové projevy. 

Komunikační pravidla – dialog. 

 

Otázky a odpovědi. 

 

 

Vypravování. 

 

 

Popis. 

Osnova. 

Společenský styk a jeho formy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

 

 

3. ročník 

 

Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním. 

 

 

Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví 

podle nich jednoduchý příběh. 

Písemný projev – žánry (zpráva, omluvenka, 

oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, 

tiskopisy). 

Věcné naslouchání – otázky a odpovědi. 

Komunikační žánry – prosba, zpráva, 

oznámení, vypravování. 

 

 

 

 

Pr 

 

4. ročník Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 

nahlas. 

 

Rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace 

zaznamenává. 

 

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti. 

 

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 

svého komunikačního záměru. 

Praktické čtení (čtení pozorné, plynulé, znalost 

orientačních prvků v textu). 

 

 

 

 

 

Věcné čtení (čtení jako zdroj informací). 

 

 

 

Formy společenského styku. 

Technika psaní, písemný projev. 

 

Základy mluveného projevu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hv 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří 

krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 

časové posloupnosti. 

 

Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle komunikační situace. 

 

Píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché, komunikační žánry. 

 

Volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle 

svého komunikačního záměru. 

 

Praktické čtení, věcné čtení. 

 

 

Základy techniky mluveného projevu. 

 

 

Praktické naslouchání objektivní a subjektivní 

sdělení. 

Žánry písemného projevu. 

Dopis. 

Adresa. 

Blahopřání. 

 

 

 

Popis. 

Tiskopis. 

 

Komunikační žánry. 

Vypravování. 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá 

vzkaz na záznamníku. 

Kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo 

školu. 

 

Vyjadřování závisle na komunikační situaci. 

Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 

zpráva, oznámení. 

Vyjadřování v běžných komunikačních 

situacích. 

Intonace, přízvuk, pauzy, tempo. 

 

Mimojazykové prostředky řeči. 

Pv 

 

 

 

Hv 

Aj 

6. ročník Čte plynule s porozuměním. 

 

Umí reprodukovat text. 

 

Komunikuje v běžných situacích. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 

Dokáže popsat děje, jevy, osoby a pracovní postupy. 

 

Prohlubování čtenářských dovedností. 

Tiché čtení s porozuměním. 

 

 

Zásady dorozumívání. 

 

Zásady kultivovaného projevu. 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Vypráví podle předem připravené osnovy a  

písemně zpracuje zadané téma. 

 

Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, 

adresa, poštovní poukázka). 

Otázky a odpovědi. 

 

 

Korespondence (adresa, dopis, poštovní 

poukázka). 

 

 

 

It 

7. ročník Čte plynule s porozuměním. 

 

 

Umí reprodukovat text. 

 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. 

 

Komunikuje v běžných situacích. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 

Popisuje děje, jevy, osoby a pracovní postupy. 

 

Vypráví podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracuje zadané téma. 

 

Beletrie. 

Odborné texty (encyklopedie). 

Odborné texty (jazykové příručky). 

 

 

 

 

Zásady dorozumívání. 

Zásady kultivovaného projevu. 

Otázky a odpovědi. 

Osobní komunikace. 

Prohlubování čtenářských dovedností 

 

 

D 

Z 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností (dopis, 

adresa, poštovní poukázka). 

 

Korespondence (adresa, dopis, poštovní 

poukázka). 

Osobní komunikace. 

Charakteristika. 

 

 

 

It 

8. ročník Čte plynule s porozuměním. 

 

 

Umí reprodukovat text. 

 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. 

 

Komunikuje v běžných situacích. 

 

 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 

Popisuje děje, jevy, osoby a pracovní postupy. 

 

Vypráví podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracuje zadané téma. 

 

Prohlubování čtenářských dovedností. 

Tiché čtení s porozuměním. 

Beletrie 

Odborné texty (encyklopedie). 

Odborné texty (jazykové příručky). 

 

 

Komunikační žánry (diskuze). 

Zásady dorozumívání. 

Zásady kultivovaného projevu. 

Otázky a odpovědi. 

Osobní komunikace. 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností. 

 

Sestaví vlastní životopis a napíše žádost podle 

předlohy. 

Korespondence (adresa, dopis). 

 

Životopis, dotazník, žádost. 

 

 

 

It 

9. ročník 

 

Čte plynule s porozuměním. 

 

Umí reprodukovat text. 

 

Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu. 

 

Komunikuje v běžných situacích. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

 

Popisuje děje, jevy, osoby a pracovní postupy. 

 

Vypráví podle předem připravené osnovy a písemně 

zpracuje zadané téma. 

 

Ovládá koncepci a úpravu běžných písemností. 

 

Prohlubování čtenářských dovedností. 

Tiché čtení s porozuměním. 

Noviny, časopisy. 

Odborné texty (slovníky). 

Odborné texty (jazykové příručky). 

 

 

Zásady dorozumívání. 

Zásady kultivovaného projevu. 

Otázky a odpovědi. 

Osobní komunikace. 

Komunikační žánry (projev). 

Osobní komunikace. 

 

 

Korespondence (adresa, dopis). 

 

 

 

 

Aj 
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Komunikační a slohová výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník 

 

 

Sestaví vlastní životopis a napíše žádost 

podle předlohy. 

Životopis. 

Písemná komunikace s úřady  

(i využití PC). 

 

It 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 

 

Odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. 

 

Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku. 

 

Poslech literárních textů. 

 

Zážitkové čtení a naslouchání. 

 

Volná reprodukce slyšeného textu. 

Vlastní výtvarný doprovod. 

 

Dramatizace pohádky. 

 

Přednes vhodných liter. textů (rozpočitadlo, 

říkadlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 

 

 

 

Hv 

2. ročník Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku. 

 

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 

Technika hlasitého a tichého čtení. 

 

 

Zážitkové čtení a naslouchání. 

 

Poslech literárních textů. 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník  Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného 

textu. 

 

Přednes básní, říkadel. 

 

Dramatizace pohádky, scénky. 

 

Základní literární pojmy – rozpočitadlo, 

hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, 

spisovatel, básník, kniha, čtenář. 

 

 

 

 

 

 

 

Hv 

Vv 

3. ročník Čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku. 

 

Při poslechu pohádek a krátkých příběhů udržuje 

pozornost. 

 

Vyjadřuje své pocity z přečteného textu. 

 

 

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších,  

odlišuje pohádku od ostatních vyprávění. 

Plynulé čtení, členění textu. 

Rychlé čtení, tiché a hlasité. 

 

Naslouchání, poslech literárních textů. 

 

 

Četba jako zdroj poznatků o přírodě, 

současnosti a minulosti. 

 

Práce s literárním textem. 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů 

učitele a podle svých schopností. 

 

 

Besedy o knihách. 

 

Základy literatury – základní literární pojmy – 

divadelní představení, herec, režisér, verš, rým, 

přirovnání. 

 

4. ročník Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 

 

 

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na dané téma. 

 

 

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy. 

Poslech literárních textů 

Zážitkové čtení a naslouchání. 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem. 

 

 

 

Základní literární pojmy. 

 

 

 

Pv 

Vv 

5. ročník Vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 

 

 

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří 

vlastní literární text na dané téma. 

Vyjádření svých názorů a pocitů z přečteného 

textu. 

 

Tvořivé činnosti s literárním textem. 

 

Vv 

 

 

Pv 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých 

textů. 

 

 

 

Při jednoduchém rozboru literárních textů používá 

elementární literární pojmy. 

Literární druhy a žánry. 

 

Předčítání textu. 

Recitace, rým verš, sloka. 

 

Základní literární pojmy. 

Poezie - přirovnání, verš, rým. 

Próza – čas a prostředí děje, hlavní a vedlejší 

postavy, řeč. 

 

6. ročník Umí ústně formulovat dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení. 

 

Orientuje se v literárním textu, hledá a pokusí se najít 

hlavní myšlenku. 

 

 

 

 

 

Rozezná základní literární druhy a žánry. 

Hlavní myšlenka. 

 

 

Výklad přiměřeného textu. 

 

 

Soustředěný poslech. 

Reprodukce přečteného. 

 

 

Poezie, próza. 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Umí ústně formulovat dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení. 

 

Orientuje se v literárním textu, hledá a    

pokusí se najít hlavní myšlenku. 

 

 

 

 

 

 

Rozezná základní literární druhy a žánry. 

Výklad přiměřeného textu. 

Hlavní myšlenka. 

 

Soustředěný poslech. 

Reprodukce přečteného. 

Recitace. 

Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou. 

 

 

Divadelní hra. 

 

 

 

 

 

 

Vv 

 

 

Hv 

Tv 

8. ročník Umí ústně formulovat dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení. 

 

Orientuje se v literárním textu, hledá a    

pokusí se najít hlavní myšlenku. 

 

 

 

Rozezná základní literární druhy a žánry. 

Výklad přiměřeného textu. 

Hlavní myšlenka. 

 

Soustředěný poslech. 

Reprodukce přečteného. 

Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou. 

 

Dramatizace. 

Divadelní hra. 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 

Vv 
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Literární výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Umí ústně formulovat dojmy z četby, 

divadelního nebo filmového představení. 

 

 

Dokáže vyhledat potřebné informace 

v oblasti literatury. 

 

Získává pozitivní vztah k literatuře. 

 

Orientuje se v literárním textu, hledá a    

pokusí se najít hlavní myšlenku. 

 

 

 

Rozezná základní literární druhy a žánry. 

Výklad přiměřeného textu, charakteristika děje 

a jednajících postav 

příběhu. 

 

Hlavní myšlenka. 

 

 

 

 

Soustředěný poslech. 

Reprodukce přečteného. 

Dramatizace. 

Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou. 

 

Literatura pro děti a mládež. 

Významní autoři české literatury. 

Významní autoři světové literatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 

 

 

D 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. 

Zvuková stránka jazyka – sluchové rozlišení 

hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 

souhláskových skupin, modulace souvislé řeči. 

Hv 

2. ročník Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy. 

 

Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a 

k jejich vytvoření volí vhodné jazykové a zvukové 

prostředky. 

 

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení 

slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. 

 

 

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená. 

 

Odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých a měkkých 

souhláskách, ú/ů, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – mimo  

Skladba – věta jednoduchá a souvětí, pořadí 

vět v textu. 

 

Druhy vět. 

 

 

 

Slovo, slabika, hláska – rozlišení hlásek, 

samohlásky, souhlásky. 

 

 

Slova souřadná, podřazená, nadřazená, opačná. 

 

 

Pravopis i/y po měkkých a tvrdých 

souhláskách. 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník morfologický šev, velká písmena na začátku věty a 

v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 

místních pojmenování. 

 

Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 

 

Písmeno ě ve slovech. 

 

 

Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, 

spojky, předložky. 

 

Vlastní jména. 

 

Párové souhlásky na konci a uvnitř slova. 

 

3. ročník Porovnává významy slov, zvláště slova opačného 

významu a slova významem souřadná, nadřazená a 

podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná. 

 

Porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – 

děj, věc, okolnost, vlastnost. 

 

Spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými 

spojkami a jinými spojovacími výrazy. 

 

Nauka o slově. Stavba slova. 

 

 

 

Slovo a skutečnost, synonyma, opozita, slova 

příbuzná. 

 

 

 

 

 

Aj 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k 

jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 

prostředky. 

 

 

Odůvodňuje a píše správně: i/y po obojetných 

souhláskách ve vyjmenovaných slovech; velká 

písmena na začátku věty a v typických případech 

vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování. 

 

Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves. 

Skladba. 

 

- věta jednoduchá a souvětí. 

- základní stavební dvojice. 

 

Pravopis. 

- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z. 

- vlastní jména. 

 

Slovní druhy. 

- ohebné a neohebné. 

- podstatná jména. 

- slovesa. 

- pojmenování děje, tvary sloves, časování. 

- přídavná jména. 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo 

podobného významu a slova vícevýznamová. 

 

Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku. 

 

Píše správně i/y ve slovech po obojetných 

souhláskách. 

 

 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 

je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu. 

 

Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty. 

Nauka o slově. 

Význam slova. 

 

Stavba slova. 

Kořen, část předponová a příponová. 

 

Pravopis. 

Vyjmenovaná slova. 

 

 

Slovní druhy. 

Tvarosloví. 

 

 

Skladba. 

Stavba věty. 

Podmět a přísudek. 

Shoda přísudku s podmětem. 

Aj 

5. ročník Rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 

předponovou a koncovku. 

 

Stavba slova. 

Tvoření slov. 

 

Aj 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 

 

 

Píše správně i-y ve slovech po obojetných 

souhláskách. 

 

 

Vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty. 

 

Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu. 

 

Užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby 

projevu je obměňuje. 

 

Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní 

větu jednoduchou v souvětí. 

 

Určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá 

je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu. 

Spisovná výslovnost a pravopis souhláskových 

skupin. 

 

Pravopis i-y po obojetných souhláskách, 

koncovky podstatných a přídavných jmen. 

 

Skladba a pravopis. 

Podmět vyjádřený a nevyjádřený 

Podmět několikanásobný. 

Shoda podmětu s přísudkem. 

Shoda přísudku s holým podmětem. 

Přímá řeč, nepřímá řeč. 

 

 

Věta jednoduchá a souvětí. 

 

 

Tvarosloví. 

Slovní druhy, tvary slov. 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis. 

 

 

 

 

Zvládá pravopis slov s předponami a předložkami. 

 

 

Rozlišuje spisovný a nespisový jazyk. 

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná. 

Skloňování podstatných jmen (číslo a rod). 

Časování sloves (osoba, číslo). 

 

Tvoření slov. 

Slovní základ, předpona, přípona. 

Předpona, předložka. 

 

 

 

Aj 

7. ročník Skloňuje podstatná a přídavná jména 

 

 

 

Umí osobní zájmena a časovat slovesa 

 

Zná pravopis při shodě přísudku s podmětem. 

 

Zvládá pravopis příčestí minulého při shodě přísudku 

s podmětem. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisový jazyk. 

Pádové otázky. 

Vzory podstatných jmen. 

Skloňování podstatných jmen. 

 

Osobní zájmena. 

 

Časování sloves. 

Základní větné členy. 

Shoda přísudku s podmětem. 

Pravopis koncovek příčestí minulého. 

 

 

 

 

Aj 
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Jazyková výchova 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Skloňuje podstatná a přídavná jména 

 

 

 

 

Zná pravopis při shodě přísudku s podmětem. 

 

 

Zvládá pravopis příčestí minulého při shodě přísudku 

s podmětem. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisový jazyk. 

 

 

Pravopis bje – bě, vje – vě, mně – mě. 

Pravopis po obojetných souhláskách. 

Přídavná jména – druhy, vzory, skloňování. 

Shoda s podstatným jménem. 

Číslovky základní a řadové. 

Základní větné členy. 

 

Shoda přísudku s podmětem 

(několikanásobným). 

Pravopis koncovek příčestí minulého. 

 

 

 

 

 

 

Aj 

Nj 

9. ročník Pozná a určí slovní druhy. 

 

Rozezná větu jednoduchou a souvětí. 

 

Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk. 

Slovní druhy. 

 

Věta jednoduchá a souvětí. 
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5.1.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 

Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. 

Cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvoj 

všech řečových dovedností žáka a jejich využití v reálných situacích běžného života. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo 

adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního 

pokroku. Žáci jsou vedeni k využívání ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou pohotovou komunikaci a tím 

dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle 

Společného evropského referenčního rámce, na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2. 

 

5.1.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

  pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

  pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke 

 sdělování názorů  

  zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 

 komunikace  

  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého 

 zaměření  

  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k 

 dalším druhům umění založeným na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 
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Časové vymezení 

Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět od 3. ročníku ZŠ a to v:  

       3. – 9. ročníku 3 hodiny týdně.       

Organizační vymezení  

Výuka většinou probíhá v kmenové učebně, je k dispozici i učebna s interaktivní tabulí či PC učebna. Formy i metody práce se užívají podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání (skupinová práce, práce s výukovým programem, samostatná práce, dramatizace, rozhovor, práce se 

slovníkem apod.). 

5.1.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

− vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie 

− vzbuzujeme v žácích ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

− operujeme s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádíme souvislosti s poznatky z různých vzdělávacích oblastí  

 

    kompetence k řešení problémů:  

− poskytujeme informace vhodné k řešení problému,  

− nabízíme použití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení  

− vedeme žáky ke kritickému myšlení  

  

   kompetence komunikativní:  

− seznamujeme žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a 

komunikačních prostředků, umožňujeme jejich aktivní využívání 

− učíme žáky reagovat a tvořivě využívat prostředky ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 
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   kompetence sociální a personální:  

− vybízíme žáky pracovat ve skupině, respektovat pravidla práce v týmu  

− vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování  

− seznamujeme žáky s odlišnostmi náboženství, kultur, sociálních skupin a menšin výběrem vhodných textů 

    

  kompetence občanské:   

− vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám  

− učíme žáky žít společně s ostatními lidmi  

− žáky učíme běžné komunikaci s úřady  

  

   kompetence pracovní:  

− vytváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí za použití učebnic, novin a časopisů, internetu, aj. 

− požadujeme dodržování dohodnuté kvality úkolů a termínů  

− vedeme žáky k reálnému posouzení výsledků své práce 
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Vyučovací předmět Anglický jazyk 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Cizí jazyk dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu 

slovní zásoby. 

 

Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. 

 

Umí pozdravit, představit se, oslovit osobu, vyjádřit 

svůj souhlas a nesouhlas a rozloučit se. 

 

Umí představit členy své rodiny, využít zájmen 

osobních. 

 

Dokáže pojmenovat školní potřeby, předměty ve třídě 

a pozná jejich barvu. 

 

Umí pojmenovat části těla, oblečení, domácí zvířata. 

 

Má základní slovní zásobu na téma Vánoce. 

 

S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníčku. 

Základní výslovnostní návyky, vztah mezi 

zvukovou a grafickou podobou slov. 

Dětské písničky a básničky, dialogy. 

 

 

 

 

Barvy, hračky, rodina, školní pomůcky.  

 

 

 

 

 

Lidské tělo, oblečení, zvířata. 

 

Dny v týdnu, měsíce, svátky. 

 

 

Hv 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 

Pv 

 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Chápe použití členu neurčitého, základní podstatná 

jména a jejich množné číslo. 

 

Umí počítat do 20, zeptá se a odpoví na svůj věk. 

 

Vyjmenuje anglickou abecedu. 

 

Umí používat gramatické jevy. 

Množné číslo podstatných jmen, osobní 

zájmena. 

 

Číslovky 0-20. 

 

Abeceda. 

Sloveso být a mít, vazba there is, there are. 

Základní předložky. 

 

 

 

M 

 

Čj 

4. ročník Čte nahlas, v rámci možností plynule a foneticky 

správně. 

 

V textu pozná známá slova a věty. 

 

Vyhledá v textu požadované informace. 

 

Umí ústně reprodukovat přiměřený text. 

 

 

S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníčku. 

 

Umí používat gramatické jevy. 

 

Přivlastňovací zájmena, osobní zájmena 

člen určitý a neurčitý.  

 

Předložky místa a času. 

 

Číslovky 0-100, určování času. 

Slovesa být, mít, umět. 

Přítomné časy (prostý a průběhový-    

oznamovací věta, zápor, otázka). 

Minulý čas slovesa být. 

 

Čj 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Vyplní ve formuláři jméno, bydliště a věk. 

 

Napíše jednoduché blahopřání a pozdrav. 

 

Umí písemně zaznamenat přiměřený text. 

Hláskování slov.  

5. ročník Čte nahlas, v rámci možností plynule a foneticky 

správně. 

 

V textu pozná známá slova a věty. 

 

Vyhledá v textu požadované informace. 

 

Umí ústně reprodukovat přiměřený text. 

 

S pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníčku. 

 

Umí používat gramatické jevy. 

 

Vyplní ve formuláři jméno, bydliště a věk. 

 

Napíše jednoduché blahopřání a pozdrav. 

 

Umí písemně zaznamenat přiměřený text. 

Přivlastňovací zájmena, osobní zájmena, člen 

určitý a neurčitý. 

 

Předložky místa a času, číslovky 0-100. 

 

Slovesa být, mít, umět 

Vazba there is /are. 

 

 

 

 

Určování časů - přítomné časy (prostý a 

průběhový- oznamovací věta, zápor, otázka), 

minulý čas slovesa být. 

 

 

 

 

 

 

It 

 

Čj 
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Vyučovací předmět Anglický jazyk 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Cizí jazyk dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Rozumí obecně známým slovům a frázím a zvládá 

pozdravy, přání a poděkování. 

 

 

Ovládá fonetickou podobu abecedy. 

 

Poslouchá jednoduché nahrávky a rozumí jim. 

Aktivace a prohloubení slovní zásoby 

z předchozích období. 

Jednoduchá sdělení - souhlasy a nesouhlasy. 

 

 

Čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů. 

Barvy, zvířata, země. 

 

Číslovky větší než 1000, desetinná čísla. 

 

Tematické okruhy – můj dům, prázdniny. 

Zájmena. Určení použití vhodného času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 

Pv 

7. ročník Rozumí základním informacím o lidech, rodině, 

bydlišti, práci a koníčcích. 

 

Rozumí obsahu jednoduché konverzace v rozsahu  

Domov, bydlení, škola. 

 

 

Volný čas, kultura, sport, péče o zdraví. 

 

Z 

 

 

Ov 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6 ročník osvojené slovní zásoby. 

 

Poslouchá jednoduché nahrávky a rozumí jim. 

 

Vyjádření budoucnosti. 

 

7. ročník Reaguje na jednoduchou společenskou situaci 

(pozdrav, představení se, poděkování, pozvání, 

nákupy, omlouvání se, objednávání jídla a pití, dotaz 

na cestu, zjišťování ceny). 

 

Vyjádří pocity libosti a nelibosti, souhlasu a 

nesouhlasu, požádá o pomoc. 

 

Pokládá a odpovídá na jednoduché otázky z oblasti 

osvojených tematických okruhů. 

 

Připraví krátký rozhovor (scénku) se spolužákem. 

Stravovací návyky, počasí, příroda a město, 

nákupy a móda. 

 

 

Společnost a její problémy, volba povolání, 

pocity a nálady. 

 

 

Cestování, reálie zemí příslušných jazykových 

oblastí.  

 

 

Předpřítomný čas sloves. 

 

 

 

 

Ov 

8. ročník Je schopen souvislého mluveného projevu na dané 

téma. 

 

Rozumí jednoduchým textům (dopisy, návody) 

 

Dokáže najít v textu požadované informace. 

Stupňování přídavných jmen. 

Zájmena přivlastňovací samostatná, neurčitá 

zájmena, zástupné one/ones, zájmena 

zdůrazňovací. 

 

Příslovce - stupňování příslovcí. 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Ústně reprodukuje přiměřený text (v novém krátkém 

textu odvodí význam neznámých slovíček a slovních 

spojení). 

 

Samostatně vyhledá v dvojjazyčném slovníku význam 

neznámého slova nebo slovního spojení a ověří si 

výslovnost. 

 

Zvládá čtení a překlad jednoduchých pojmů a názvů. 

 

Zvládá základní číslovky a jejich pojmenování. 

Předložky. 

Přítomné a minulé časy (prostý a průběhový). 

 

 

 

 

 

Způsobová slovesa CAN, MUST 

 

 

 

 

 

Čj 

Nj 

 

 

Ov 

9. ročník Vytvoří jednoduché otázky, zápor a odpovědi. 

 

Umí vést jednoduchý rozhovor. 

 

Používá gramatické jevy. 

 

 

Napíše stručný dopis, email, pozvání, omluvu, popis 

události. 

 

Napíše o své rodině, škole a koníčcích. 

Tázací dovětky, pozdravy a seznámení 

 

Trpný rod. 

Ilustrované příběhy, komiksy, písně. 

podmiňovací způsob 

gerundium  

 

Jednoduchá prosba a žádost, souhlas a 

nesouhlas, formuláře, recepty, jednoduchý 

popis 

Budoucí plány a rozhodnutí, návrhy. 

 

 

 

Vv 

Pv 

 

 

It 
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5.1.3 Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 

Vyučovací předmět Německý jazyk patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Cílem výuky německého jazyka je dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).  

5.1.3.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

  pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

  pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke 

 sdělování názorů  

  zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 

 komunikace  

  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého 

 zaměření  

  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k 

 dalším druhům umění založeným na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

Časové vymezení 

Německý jazyk se vyučuje jako samostatný předmět od 8. ročníku ZŠ a to v:  

       8. – 9. ročníku 3 hodiny týdně.       

Organizační vymezení  

Výuka většinou probíhá v kmenové učebně, je k dispozici i učebna s interaktivní tabulí či PC učebna. Formy i metody práce se užívají podle 

charakteru učiva a cílů vzdělávání (skupinová práce, práce s výukovým programem, samostatná práce, dramatizace, rozhovor, práce se 

slovníkem apod.). 
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5.1.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

− vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie 

− vzbuzujeme v žácích ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

 

    kompetence k řešení problémů:  

− poskytujeme informace vhodné k řešení problému,  

− nabízíme použití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení  

 

   kompetence komunikativní:  

− seznamujeme žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, umožňujeme jejich aktivní využívání 

− učíme žáky reagovat a tvořivě využívat prostředky ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 

   kompetence sociální a personální:  

− vybízíme žáky pracovat ve skupině, respektovat pravidla práce v týmu  

− seznamujeme žáky s odlišnostmi náboženství, kultur, sociálních skupin a menšin výběrem vhodných textů 

    

  kompetence občanské:   

− vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám  

− učíme žáky žít společně s ostatními lidmi  

 

   kompetence pracovní:  

− vytváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí za použití učebnic, novin a časopisů, internetu, aj. 

− požadujeme dodržování dohodnuté kvality úkolů a termínů  
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5.1.3.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Německý jazyk 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Je seznámen se zvukovou podobou jazyka. 

 

 

 

 

 

Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování. 

 

 

Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se setkal v 

rámci tematických okruhů. 

 

Rozumí otázkám týkající se jeho osoby (věk, adresa). 

 

Rozumí jednoduchým pokynům učitele. 

 

Pozdraví a poděkuje. 

 

Fonetické znaky (pasivně), základní 

výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a 

grafickou podobou slov (rozdíl mezi čteným, 

psaným a vyslovovaným textem, rozdílnost s 

dalším cizím jazykem).  

Základní jednoduché fráze (pozdravy, 

poděkování), pokyny učitele používané ve 

vyučování. 

Čtení a překlad jednoduchého textu, 

poslechové cvičení, jednoduché písně, 

básničky, rozpočitadla. 

Otázka a odpověď- Wie ist deine adresse? Wie 

alt bist du? 

Popis obrázku, počty do 20. 

 

Základní gramatické struktury s tolerancí 

elementárních chyb. 

Hv 

Čj 

Aj 

 

 

 

 

 

 

Vv 

Pv 

 

 

 

M 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Vyjádří svůj souhlas a nesouhlas. 

 

Sdělí své jméno a věk. 

 

S vizuální podporou rozumí slovní zásobě, se kterou se 

setkal v rámci výuky. 

 

Reaguje na jednoduchá písemná sdělení týkající se 

jeho osoby. 

Typy vět – otázka a odpověď, zápor. 

 

Rozhovor. 

 

Práce se slovníkem, vyhledávání informací, 

orientace v různých zdrojích, používání 

výukových software. 

Představení své osoby. 

 

Tematické okruhy - domov, rodina, škola, 

volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 

oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), reálie zemí příslušných 

jazykových oblastí. 

 

 

 

 

 

 

It 

 

 

P 

Ov 

 

 

 

 

Z 

9. ročník Rozumí osvojené slovní zásobě, jednoduchým slovním 

obratům, frázím běžně používaných ve vyučování. 

 

Ovládá slovní zásobu jednotlivých tematických celků. 

 

Rozumí pokynům učitele. 

Upevňování a rozšiřování slovní zásoby, 

popis obrázku.   

 

Základní údaje z vybraných reálií německy 

mluvících zemí. 

Práce se slovníkem, softwarem. 

Čj 

Aj 

 

 

 

It 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Aktivně používá zdvořilostní fráze a pozdravy. 

  

Vyjádří souhlas i nesouhlas. 

 

Odpoví na otázku. 

 

Sdělí své základní údaje (jméno, věk, adresa)  

 

Rozumí slovní zásobě, se kterou se setkal v rámci 

výuky 

 

 

Reaguje na jednoduchá písemná sdělení týkající se 

jeho osoby a jednoduchým frázím. 

Dorozumívání v běžných situacích. 

 

Prohlubování znalostí předchozího ročníku, 

překlad jednoduchých výpovědí a textů. 

 

Rozhovor. 

 

Věta jednoduchá v přítomném čase, časování 

vybraných sloves (sein, haben), zápor, 

odpověď, podmět a přísudek, předložky. 

Představení své osoby, rodiny.  

 

Tematické okruhy - domov, rodina, škola, 

volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 

oblékání, nákupy, obec, dopravní prostředky, 

kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, 

dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, 

reálie zemí příslušných jazykových oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 

Pv 

Ov 

P 

Z 

Rv 
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5.2 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 

Vyučovací předmět: Matematika 

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci 

s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a 

umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním vzděláváním a vytváří předpoklady 

pro další úspěšné studium. 

5.2.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

  pochopení jazyka jako nositele historického a kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství  

  pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství  

  rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti  

  vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke 

       sdělování názorů  

  zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní 

       komunikace  

  samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého     

       zaměření  

  získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama  

  individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k 

      dalším druhům umění založeným na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

 

Časové vymezení 

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět od 1. ročníku ZŠ a to v:  
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       1. – 5. ročníku 5 hodin týdně, 

       6. – 9. ročníku 4 hodiny týdně.       

Organizační vymezení  

Výuka většinou probíhá v kmenové učebně, je k dispozici i učebna s interaktivní tabulí. Formy i metody práce se užívají podle charakteru učiva a 

cílů vzdělávání (skupinová práce, práce s výukovým programem, samostatná práce, apod.). 

5.2.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

− vybíráme a využíváme pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie 

− vzbuzujeme v žácích ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení 

− operujeme s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádíme souvislosti s poznatky z různých vzdělávacích oblastí  

 

    kompetence k řešení problémů:  

− poskytujeme informace vhodné k řešení problému,  

− nabízíme použití získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení  

− vedeme žáky ke kritickému myšlení  

  

   kompetence komunikativní:  

− seznamujeme žáky s různými typy textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, umožňujeme jejich aktivní využívání 

− učíme žáky reagovat a tvořivě využívat prostředky ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 

 

   kompetence sociální a personální:  

− vybízíme žáky pracovat ve skupině, respektovat pravidla práce v týmu  

− vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování  
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− seznamujeme žáky s odlišnostmi náboženství, kultur, sociálních skupin a menšin výběrem vhodných textů 

    

  kompetence občanské:   

− vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám  

− učíme žáky žít společně s ostatními lidmi  

− žáky učíme běžné komunikaci s úřady  

  

   kompetence pracovní:  

− vytváříme žákům představu o pracovních činnostech běžných profesí za použití učebnic, novin a časopisů, internetu, aj. 

− požadujeme dodržování dohodnuté kvality úkolů a termínů  

− vedeme žáky k reálnému posouzení výsledků své práce 
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5.2.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Matematika 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Matematika a její aplikace dle RVP ZV. 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Umí rozeznávat, pojmenovávat, modelovat a popisovat 

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -nacházet 

v realitě jejich reprezentaci, porovnávat velikost 

útvarů. 

Poznávání geometrických tvarů ze stavebnic -

čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, krychle, 

koule, válec. 

 

Pr 

2. ročník Umí rozeznávat, pojmenovávat, modelovat a popisovat 

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -nacházet 

v realitě jejich reprezentaci, porovnávat velikost 

útvarů. 

 

Umí kreslit přímé a křivé čáry, rýsovat přímky podle 

pravítka. 

Poznávání geometrických tvarů ze stavebnic -

čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, krychle, 

koule, válec. 

 

 

Základní útvary v rovině - lomená čára, 

přímka, polopřímka, úsečka. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník Umí rozeznávat, pojmenovávat, modelovat a popisovat 

základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa -nacházet 

v realitě jejich reprezentaci, porovnávat velikost 

útvarů. 

 

Poznávání geometrických tvarů ze stavebnic -

čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, krychle, 

koule, válec. 

 

Základní útvary v rovině - lomená čára,  
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Geometrie v rovině a v prostoru 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Umí kreslit přímé a křivé čáry, rýsovat přímky podle 

pravítka, rýsování a označování úseček. 

 

Rozvíjí prostorovou představivost. 

přímka, polopřímka, úsečka. 

 

 

Stavby z krychlí, dělení staveb z krychlí na 

sloupce a vrstvy. 

 

 

 

Pv 

4. ročník Umí měřit a porovnávat délku úsečky. 

 

Umí sestrojit rovnoběžky. 

 

Umí poznávat a popsat útvary. 

 

Umí poznat základní tělesa. 

Základní útvary v rovině - bod, čára, přímka, 

polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek 

rovině, úsečka, délka úsečky. 

Trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník. 

Základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, 

koule, válec. 

 

5. ročník Umí měřit a porovnávat délku úsečky. 

 

Umí sestrojit rovnoběžky. 

 

Umí znázornit, narýsovat a označit základní rovinné 

útvary. 

 

Umí poznat základní tělesa. 

Základní útvary v rovině - bod, čára, přímka, 

polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek 

rovině, úsečka, délka úsečky. 

Trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, 

kružnice, kruh. 

Základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, 

koule, válec. 
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Vyučovací předmět Matematika 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Matematika dle RVP ZV. 

Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Utváří si konkrétní představu o čísle, počítání 

konkrétních předmětů. 

 

Čísla 1-5 - počítá v daném souboru, vytváření souborů 

o daném počtu prvků. 

 

Čte a píše čísla 1-5. 

 

Porovnává množství. 

 

Sčítá a odčítá v oboru do 5, manipulační činnost, 

zapíše součet i rozdíl. 

 

Řeší slovní úlohy. 

Matematické operátory +, -,  =, >, < a jejich 

zápis. 

 

Práce s názorem. 

 

 

Pamětné osvojení číselné řady. 

 

 

 

 

 

 

Slovní úlohy. 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

2. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 

daným počtem prvků. 

 

Konkrétní představa o čísle, počítání 

konkrétních předmětů na počítadle, č. 1-10 - 

počítání v daném souboru, vytváření souborů o 

daném počtu prvků. 
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Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Umí číst, zapisovat a porovnávat čísla v oboru do 10, 

užívat a zapisovat vztahy rovnosti a nerovnosti. 

 

Provádí jednoduché početní operace s přirozenými 

čísly. 

 

Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 

osvojené početní operace. 

Porovnávání množství, symboly >, <, = 

číslovky řadové. 

 

Sčítání a odčítání v oboru do 10, manipulační 

činnost, rozklad, dočítání. 

 

Slovní úlohy. 

 

 

 

 

 

 

Čj 

3. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, 

počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 

daným počtem prvků. 

 

Umí číst, zapisovat a porovnávat čísla v oboru do 20, 

užívat a zapisovat vztahy rovnosti a nerovnosti. 

 

Umí provádět jednoduché početní operace s  

přirozenými čísly v oboru do 20. 

 

 

 

 

Konkrétní představa o čísle, počítání 

konkrétních předmětů na počítadle, č. 1 – 20 - 

počítání v daném souboru, vytváření souborů o 

daném počtu prvků. 

Porovnávání množství, symboly >, <, = 

číslovky řadové, číselná osa. 

 

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 

přes desítku, tabulka sčítání, sčítání a odčítání 

v oboru do 20 s přechodem přes 10, rozklad 

čísla, dočítání. 
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Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Umí řešit a tvořit úlohy, ve kterých aplikuje a 

modeluje osvojené početní operace. 

 

Zvládá násobky čísla 2. 

Slovní úlohy - využití vztahu o n-více, o n-

méně v oboru do 20. 

 

Násobilka 2 v oboru do 20. 

 

4. ročník Umí číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 100 i na 

číselné ose. 

 

Rozezná sudá a lichá čísla. 

 

Umí sčítat a odčítat zpaměti i písemně dvouciferná 

čísla. 

 

Umí zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy - využití 

vztahu o n-více, o n-méně. 

 

Umí zvládnout s názorem řady násobků čísel 2-10 do 

100 

Obor přirozených čísel do 100, zápis a rozklad 

čísel v desítkové soustavě, číselná osa, 

porovnávání čísel. 

 

 

Sčítání a odčítání. 

 

 

Slovní úlohy. 

 

 

Násobilka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

5. ročník Zvládá přirozená čísla v oboru do 1 000. 

 

Sčítá a odčítá. 

 

Přirozená čísla, celá čísla a jejich zápis. 

 

Pamětné sčítání a odčítání dvouciferných čísel. 
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Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Umí řešit slovní úlohy. 

 

Zaokrouhluje. 

 

Násobí a dělí. 

 

Pracuje s kalkulátorem. 

Slovní úlohy. 

 

Zaokrouhlování – pravidla, zápis. 

 

Násobilka 0 – 10. 

 

Kalkulátor, výukový software. 

Čj 

 

 

 

 

 

It 
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Vyučovací předmět Matematika 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Matematika a její aplikace dle RVP ZV. 

Geometrie v rovině a v prostoru 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Umí zacházet s rýsovacími potřebami. 

 

Odhadne délku úsečky, určí délku lomené čáry. 

 

Graficky sčítá a odčítá úsečky. 

Jednoduché konstrukce kružítkem 

- přímka, úsečka, polopřímka 

- přenášení úseček 

- porovnávání úseček 

- grafický součet úseček 

- násobení úsečky 

 

 

 

 

7. ročník Vyznačí, narýsuje a změří úhly, provádí jednoduché 

konstrukce. 

 

 

 

Zná a narýsuje základní rovinné útvary. 

 

 

Vypočítá obvod trojúhelníku, čtverce a obdelníku. 

 

Úhel, velikost úhlu 

- velikost úhlu, stupeň, úhloměr 

- měření velikosti úhlů, rýsování úhlů dané 

velikosti 

- konstrukce úhlů 30, 60,120 stupňů. 

Mnohoúhelníky – trojúhelník, pravidelný 

šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník. 

Obvody rovinných obrazců – trojúhelník, 

čtverec, obdelník. 

 

 

 

 

 

 

 

8. ročník Vypočítá obvod trojúhelníku, čtverce a obdelníku. 

 

Obvody rovinných obrazců. 
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Geometrie v rovině a v prostoru 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Zná a narýsuje základní rovinné útvary. 

 

Vypočítá obvod kruhu. 

 

Vypočítá obsah trojúhelníku, čtverce, obdelníku, 

kruhu. 

 

Vypočítá povrch kvádru a krychle. 

 

Načrtne základní tělesa a sestrojí jejich sítě. 

 

Čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům. 

 

 

Používá technické písmo. 

 

Sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové 

souměrnosti. 

 

 

 

Čtyřúhelníky – rovnoběžník, lichoběžník. 

Délka kružnice, obvod kruhu. 

 

Obsahy obrazců. 

 

 

Povrchy těles. 

 

Význam a vývoj technického kreslení. 

Pomůcky na kreslení a rýsování. 

Druhy technických výkresů, formáty a měřítka 

výkresů, druhy čar a jejich použití. 

Typy písma, nácvik psaní od ruky. 

 

Postup kreslení náčrtů, rýsování přímek 

v různé poloze, kolmice, rovnoběžky, sítě, 

geometrické konstrukce, kreslení ornamentů. 

Základy kótování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 
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Geometrie v rovině a v prostoru 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Vyznačí, narýsuje a změří úhly. 

 

Provádí jednoduché konstrukce. 

 

Zná a narýsuje základní rovinné útvary. 

 

Vypočítá obvod a obsah trojúhelníku, čtverce, 

obdelníku, kruhu. 

 

Vypočítá povrch kvádru a krychle. 

 

Vypočítá objem válce, kvádru, krychle. 

 

Načrtne základní tělesa a sestrojí jejich sítě. 

 

Čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům. 

 

Používá technické písmo. 

 

Sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové 

souměrnosti. 

Rýsování rovnoběžek a kolmic. 

 

Geometrické konstrukce. 

 

Rýsování rovinných útvarů. 

 

Obvody a obsahy. 

 

 

Povrch těles. 

 

Objemy těles, jednotky objemu. 

 

Zobrazení kvádru, krychle, válce a jehlanu. 

Kreslení náčrtů. 

 

Strojírenské a stavební kótování, kótování 

v dřevozpracujícím průmyslu. 

Základy pravoúhlého promítání – půdorys, 

nárys, bokorys, aj. 
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Vyučovací předmět Matematika 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Matematika dle RVP ZV. 

Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 

10000. 

 

Zvládá orientaci na číselné ose. 

 

Písemně sčítá a odčítá víceciferná čísla v oboru do 

10000. 

 

Násobí a dělí v oboru malé násobilky. 

 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 

času a objemu. 

 

Ovládá početní úkony s penězi. 

 

 

 

Pamětné osvojení číselné řady. 

 

Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu i 

s přechodem desítky. 

 

 

 

Převody jednotek. 

 

 

Slovní úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

7. ročník Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 

1 000 000. 

 

Zvládá orientaci na číselné ose. 

Číselný obor do 1 000 000.  
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Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Písemně sčítá a odčítá víceciferná čísla v oboru do 

1 000 000. 

 

Násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem. 

 

 

 

 

 

Násobení a dělení 10, 100, 1000. 

Písemné násobení a dělení jednociferným, 

dvojciferným činitelem. 

 

 

 

 

 

 

8. ročník Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 

1 000 000. 

 

Provádí odhad výsledku. 

 

Písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla 

v oboru přes 1 000 000. 

 

Násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem. 

 

Pracuje se zlomky a smíšenými čísly. 

 

Používá vyjádření vztahu celek – část – zlomek. 

 

Používá desetinná čísla. 

Zápis a čtení čísel v oboru přes 1 000 000, 

zaokrouhlování. 

 

 

 

Sčítání, odčítání, násobení a dělení 

přirozených čísel. 

 

Pamětné i písemné násobení. 

 

Zlomek, smíšené číslo, výpočet zlomku 

z celku, zlomek jako část celku. 

 

 

Desetinný zlomek, desetinné číslo. 
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Číslo a početní operace 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník  

 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 

času a objemu. 

Sčítání, odčítání, násobení a dělení 

desetinných čísel. 

Převody jednotek. 

 

 

P 

 

9. ročník Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 

1 000 000. 

 

Písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla. 

 

Čte desetinná čísla, zvládá jejich zápis a provádí s nimi 

základní operace. 

 

Řeší jednoduché slovní úlohy na procenta. 

 

 

 

Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, 

času a objemu. 

 

Umí používat měřítko mapy a plánu. 

 

 

 

 

 

Dělení přirozeným i desetinným číslem 

 

 

Základní pojmy, výpočet jednoho procenta, 

procentové části. 

Úrok, úroková míra. 

 

Převody jednotek. 

 

 

Měřítko plánu a mapy, dělení v daném 

poměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

Z 
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5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

5.3.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat 

elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat 

s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce 

s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 

1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu 

rozvíjení profesní i zájmové činnosti. V rámci předmětu budou žáci seznámeni s problematikou prevence k ochraně osobních údajů -  Nařízení 

evropského parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). 

5.3.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

• poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií 

• porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým 

využitím 

• schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

• porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti 

vyhledaných informací 

• využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti své učební činnosti a racionálnější organizaci 

práce 

• tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce 

• pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů 

• respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání SW 

• zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu či jiných médiích 

http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/uploads/2017/07/Evropske-narizeni.pdf
http://ekonomicky-denik.cz/wp-content/uploads/2017/07/Evropske-narizeni.pdf
http://ekonomicky-denik.cz/?s=GDPR
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• šetrné práci s výpočetní technikou 

 

Časové vymezení 

Informatika se vyučuje jako samostatný předmět od 5. ročníku ZŠ a to v:  

       5. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení  

Výuka probíhá v odborné učebně – počítačové učebně, kde je k dispozici 9 PC sestav s nejnovějším operačním systémem a připojením 

k internetu, tiskárna, scanner. 

5.3.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

− umožňujeme poznávání možností výpočetní techniky, osvojení znalostí a dovedností práce s počítačem 

     

  kompetence k řešení problémů:  

− rozvíjíme myšlení a logické uvažování 

 

   kompetence komunikativní:  

− učíme využívat možností počítače k prezentaci výsledků své práce 

 

   kompetence sociální a personální:  

− připravujeme na získávání odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu 
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  kompetence občanské:   

− vedeme k samostatnému rozhodování při hledání optimálních řešení 

   kompetence pracovní:  

− navrhujeme způsob vyhledávání a využívání potřebných informací 

− ukazujeme možnosti sebevzdělávání a komunikace prostřednictvím výpočetní techniky 
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5.3.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Informatika 

1. – 2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Informační a komunikační technologie dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Ovládá základní obsluhu počítače. 

 

Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 

 

Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení. 

 

Pracuje s výukovými a zábavními programy podle 

pokynu. 

Struktura, funkce a popis počítače a 

přídavných zařízení. 

Zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky. 

Základní způsoby komunikace (e – mail, chat, 

telefonování). 

GDPR. 

Základní funkce textového a grafického 

editoru. 

 

 

Pv 

 

 

 

Čj 

6. ročník Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 

 

Vyhledává potřebné informace na internetu. 

 

 

Zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky. 

Internet.  

Metody a nástroje vyhledávání informací. 

GDPR. 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Ovládá základy psaní na klávesnici, na uživatelské 

úrovni práci s textovým editorem. 

Microsoft Word. 

 

 

7. ročník Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 

 

Osvojuje si základy elektronické komunikace. 

 

Sociální sdílení. 

Zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky. 

Trendy v informačních technologiích 

(youtuber, bloger, vloger). 

GDPR. 

Sociální sítě (Twitter, Facebook, Instagram, 

aj.) 

 

 

 

 

 

 

Ov 

8. ročník Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 

 

Využívá vhodné aplikace. 

 

 

Zvládá práci s výukovými programy. 

Zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky. 

Počítačová grafika.  

Tabulkový editor. 

Prezentace. 

PC, tablet. 

GDPR. 

 

 

 

 

Vv 

9. ročník Dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné 

práce s výpočetní technikou. 

 

Zásady bezpečnosti práce a prevence 

zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní  
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník  

Vyhledává potřebné informace na internetu. 

 

Pracuje s informacemi v souladu se zákonem o 

duševním vlastnictví. 

 

Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace 

v textové, grafické a multimediální formě. 

techniky. 

 

 

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, 

copyright, informační etika. GDPR. 

 

Prezentace informací (webové stránky, 

prezentační programy, multimédia). 

 

 

 

Ov 

 

 

Čj 
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5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Vyučovací předmět: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 

5.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka 

5.4.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah je rozdělen do pěti oblastí: 

• Místo, kde žijeme –  žáci se učí prakticky poznávat své nejbližšího okolí, orientovat se v nejbližším okolí místa bydliště,   

   poznávají důležitá místa ve městě, 

• Lidé kolem nás –  žáci si osvojují základy společenského chování a jednání, učí se tolerovat odlišnosti mezi lidmi, seznamují se se 

   základními právy dítěte, vzájemně spolupracují při praktických činnostech, učí se chování v krizových situacích, 

   jak jim předcházet a jak na ně reagovat, 

• Lidé a čas –   žáci se učí jednoduché orientaci v čase a určují jej,                                                                                                                                     

• Rozmanitost přírody – žáci poznávají a pozorují změny v přírodě v průběhu roku, utvářejí si vztah k přírodě, učí se uplatňovat zásady                                   

   ochrany životního prostředí, 

• Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, poznávají jeho funkce a učí se péči o vlastní zdraví a  

   dodržování správných hygienických návyků. 

Časové vymezení 

Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět od 1. do 3. ročníku ZŠ a to v:  

       1. – 3. ročníku 2 hodiny týdně. 
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Organizační vymezení 

Žáci pracují v kmenové učebně, v učebně s audiovizuální technikou i mimo budovu školy (vycházky do okolí školy). Využití encyklopedií, knih, 

atlasů, videofilmů, programů na PC, vycházky s přírodovědnou tématikou 

5.4.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

   kompetence k učení: 

− vedeme žáky k chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí, 

− pomáháme žákům při hledání potřebných informací, učíme je informace třídit podle zvolených kritérii a vedeme je 

k jejich užití v běžném životě, 

− poskytujeme žákům vhodné učební materiály a pomůcky. 

  

   kompetence k řešení problémů: 

− vedeme žáky k pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností, 

− pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům, 

− učíme žáky pracovat s knihami, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji, 

− pomáháme řešit problémové situace žáků. 

 

   kompetence komunikativní: 

− podporujeme rozvoj myšlení a vyjadřování žáků a rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů, 

− učíme žáky vzájemnému naslouchání a obhajobě vlastních názorů. 

 

   kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

− reagujeme na nevhodné a rizikové chování žáků, vysvětlujeme jim možné důsledky tohoto chování, 

− vytváříme příležitosti pro práci v týmu, 
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− posilujeme sebevědomí žáků oceněním jejich názorů, 

− podporujeme vytváření pozitivního vztahu žáků k živé i neživé přírodě. 

 

   kompetence občanské: 

− podporujeme u žáků zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu 

k místu, kde žije, 

− vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě i ke kulturním a historickým památkám, 

− společně se žáky se aktivně podílíme na ochraně přírody, 

− vedeme žáky k zvládání krizových situací a v situací ohrožujících život a zdraví člověka. 
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5.4.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Prvouka 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a jeho svět dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Zvládne orientaci v okolí svého bydliště a v okolí 

školy. 

 

Popíše a zvládne cestu do školy. 

 

 

Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy.  

 

Má osvojené základy společenského chování. 

 

 

Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. 

 

 

Zvládne jednoduchou orientaci v čase. 

 

Zná rozvržení svých denních činností. 

Orientace v okolí domova. 

Prostředí školy a život ve škole a jejím okolí, 

školní pomůcky. 

Základy dopravní výchovy. 

Důležitá místa v obci, významné orientační 

body. 

Role členů rodiny, práva a povinnosti v rodině, 

příbuzenské vztahy. 

 

Základní pravidla společenského chování, 

základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy. 

Protiprávní jednání a jeho postih, chování 

v rizikovém prostředí a v krizových situacích. 

Týden, den a jeho rozložení. 

 

Využití volného času, tradiční lidové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník  

 

Popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

jednotlivých ročních období. 

 

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat. 

 

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. 

 

Uplatňuje základní zásady chování v přírodě. 

 

Pojmenuje základní části lidského těla. 

 

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu. 

 

 

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

chodce. 

svátky. 

Denní režim. 

Znaky ročních období, chování živočichů, 

péče o zvířata a ptáky, sezónní práce na 

zahradě a na poli. 

Domácí zvířata a jejich mláďata, jejich 

význam pro člověka. 

 

Ovoce a zelenina. 

 

Chování k přírodě, třídění odpadu. 

 

Základní části lidského těla, prvky sexuální 

výchovy – vztahy mezi oběma pohlavími 

v daném věku. 

Osobní a intimní hygiena. 

 

Zdravá strava a pitný režim. 

Význam aktivního pohybu. 

 

Bezpečné chování v silničním provozu. 

 

 

 

 

 

Vv 

 

 

Pv 

 

 

 

Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Zvládne orientaci v okolí svého bydliště a v okolí 

školy. 

 

Popíše a zvládne cestu do školy. 

 

Zná nejvýznamnější místa v okolí. 

 

Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 

rozlišuje blízké příbuzenské vztahy.  

 

Má osvojené základy společenského chování. 

 

Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. 

 

 

Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti. 

 

Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům. 

 

Zvládne jednoduchou orientaci v čase. 

 

Adresa bydliště. 

Prostředí školy a život ve škole a jejím okolí. 

Základy dopravní výchovy. 

 

Význačná místa, části obce/města, významné 

orientační body. 

Role členů rodiny, příbuzenské vztahy, 

mezilidské vztahy. 

 

Základní pravidla společenského chování. 

Protiprávní jednání a jeho postih, chování 

v rizikovém prostředí a v krizových situacích. 

Jednání na poště, v obchodě, u lékaře.  

 

Základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy. 

 

Měsíc, týden, den, roční období, kalendář. 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Pozná, kolik je hodin. 

 

Zná rozvržení svých denních činností. 

 

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

 

Poznává různé lidské činnosti. 

 

Popíše a porovná viditelné proměny v přírodě 

jednotlivých ročních období. 

 

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat. 

 

Provádí jednoduché pokusy se známými látkami. 

 

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. 

 

Pozná rozdíl mezi dřevinami a bylinami. 

 

 

Uplatňuje základní zásady chování v přírodě. 

Určování a měření času (celé hodiny). 

 

 

 

Tradiční lidové svátky. 

 

 

 

Znaky ročních období, chování živočichů, 

péče o zvířata a ptáky, sezónní práce na 

zahradě a na poli. 

Domácí zvířata/volně žijící zvířata. 

 

 

Základní rozdělení látek a jejich vlastnosti 

(sklo, papír, dřevo, kov). 

Ovoce a zelenina. 

 

Stromy v lese, kvetoucí stromy, květy na 

louce, na poli, v zahradě, obilí, výlov rybníka. 

Chování v přírodě, péče o životní prostř. 

M 

 

 

 

Čj 

 

 

 

 

Vv 

 

 

 

 

Pv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Třídí odpad. 

 

Pojmenuje hlavní části lidského těla, smysly. 

 

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu. 

 

 

Dokáže sdělit své zdravotní obtíže a pocity. 

 

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

chodce. 

Třídění odpadu. 

 

Hlavní části lidského těla, naše smysly, prvky 

sexuální výchovy. 

Osobní a intimní hygiena, zdravá strava a 

pitný režim. Význam aktivního pohybu, 

pobytu na čerstvém vzduchu, otužování. 

 

Opatrnost při koupání a opalování, bezpečnost 

na výletech a o prázdninách. 

 

Bezpečné chování v silničním provozu. 

 

 

 

Tv 

 

Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ročník Zvládne orientaci v okolí svého bydliště a v okolí 

školy. 

 

Popíše a zvládne cestu do školy. 

 

Zná nejvýznamnější místa v okolí. 

 

Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi,  

Mapa místní krajiny. 

 

 

Orientace v širším okolí školy, základy 

dopravní výchovy (chodci, cyklisté). 

Charakteristické znaky krajiny, působení lidí 

na krajinu (stavby). 

Práva a povinnosti v rodině, pomoc  

 

 

 

 

 

Vv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník rozlišuje blízké příbuzenské vztahy.  

 

Má osvojené základy společenského chování. 

 

Ví, jak se chovat při setkání s neznámými lidmi. 

 

 

Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti. 

 

Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich 

přednostem i nedostatkům. 

 

Pozná, kolik je hodin. 

 

Zná rozvržení svých denních činností. 

 

Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

 

Ví o nejvýznamnějších kulturních, historických a 

přírodních památkách v okolí svého bydliště/školy. 

 

Popíše a porovná viditelné proměny v přírodě  

rodičům. 

 

Základní pravidla společenského chování. 

Chování při požáru, při dopravní nehodě. 

Důležitá telefonní čísla. 

Různé druhy zaměstnání, zaměstnání rodičů, 

jednání u lékaře. 

Základní práva dítěte, práva a povinnosti žáků 

školy. 

 

Určení a měření času. Roční období, měsíce, 

dny, časové jednotky. 

 

 

Tradiční lidové svátky. 

 

Významné historické objekty v regionu. 

 

 

Znaky ročních období, kalendář přírody. 

 

 

Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník jednotlivých ročních období. 

 

Provádí jednoduché pokusy se známými látkami. 

 

Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících 

zvířat. 

 

Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny. 

 

Pozná rozdíl mezi dřevinami a bylinami. 

 

Uplatňuje základní zásady chování v přírodě. 

 

Pracuje s jednoduchými atlasy a encyklopediemi. 

 

Popíše vliv činnosti lidí na přírodu. 

 

Rozlišuje odpadový materiál. 

 

Pojmenuje základní části lidského těla a popíše péči o 

smyslové ústrojí. 

Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu. 

 

 

Vlastnosti a význam vody (sníh, led, tání). 

Péče o ptáky, návrat ptactva. Význam včel, 

opylování květů. 

Nejznámější lesní zvěř, hmyz. 

Rozlišení základních druhů ovoce a zeleniny. 

Význam v přírodě a pro člověka. 

 

 

 

Rostliny v našem okolí. 

 

Chování k přírodě, péče o životní prostředí. 

Třídění odpadů. 

 

Hlavní části lidského těla, naše smysly, rozdíl 

mezi mužem a ženou. 

 

 

 

M 

 

 

 

Vv 

Pv 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Dokáže sdělit své zdravotní obtíže a pocity. 

 

 

Zvládne ošetření drobných poranění. 

 

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

chodce a cyklisty. 

 

Reaguje přiměřeně na pokyny dospělých při 

mimořádných situacích. 

 

Běžné nemoci a prevence, chování v době 

nemoci, základní péče o nemocného. 

Drobné úrazy a poranění, účinky slunce na 

člověka, první pomoc, lékárnička. 

Opatrnost při zimních i letních sportech, 

ochranné pomůcky. 

 

Bezpečné chování v silničním provozu, 

reflexní prvky. 
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5.4.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 

5.4.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah je rozdělen do dvou oblastí: 

• Rozmanitost přírody – žáci poznávají a pozorují změny v přírodě v průběhu roku, utvářejí si vztah k přírodě, učí se uplatňovat 

    zásady ochrany životního prostředí 

• Člověk a jeho zdraví –  žáci poznávají sami sebe, seznamují se se svým tělem, poznávají jeho funkce a učí se péči o vlastní zdraví a  

    dodržování správných hygienických návyků 

Časové vymezení 

Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět od 4. do 5. ročníku ZŠ a to v:  

       4. ročníku 2 hodiny týdně, 

       5. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

Žáci pracují v kmenové učebně, v učebně s audiovizuální technikou i mimo budovu školy (vycházky do okolí školy). Využití encyklopedií, knih, 

atlasů, videofilmů, programů na PC, vycházky s přírodovědnou tématikou. 

5.4.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí, 

− pomáháme žákům při hledání potřebných informací, učíme je informace třídit podle zvolených kritérii a vedeme je 

k jejich užití v běžném životě, 
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  kompetence k řešení problémů: 

− vedeme žáky k pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností, 

− pomáháme žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům, 

− učíme žáky pracovat s knihami, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji 

 

  kompetence komunikativní: 

− podporujeme rozvoj myšlení a vyjadřování žáků a rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů, 

− učíme žáky vzájemnému naslouchání a obhajobě vlastních názorů 

 

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k osvojování pravidel slušného chování a jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

− reagujeme na nevhodné a rizikové chování žáků, vysvětlujeme jim možné důsledky tohoto chování, 

− vytváříme příležitosti pro práci v týmu, 

− podporujeme vytváření pozitivního vztahu žáků k živé i neživé přírodě. 

 

  kompetence občanské: 

− podporujeme u žáků zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu 

k místu, kde žije, 

− vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě i ke kulturním a historickým památkám, 

− společně se žáky se aktivně podílíme na ochraně přírody, 

− vedeme žáky k zvládání krizových situací a v situací ohrožujících život a zdraví člověka. 

 

  kompetence pracovní: 

− vedeme žáky k vytváření základních pracovních návyků, 

− podporujeme žáky v upevňování hygienických návyků, zásad zdravého životního stylu, 

− hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 
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5.4.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Přírodověda 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a jeho svět dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Pozná propojenost živé a neživé přírody, přizpůsobení 

organismů prostředí. 

 

 

Popíše střídání ročních období. 

 

Uvede zástupce živočišné a rostlinné říše vyskytující 

se v nejbližším okolí a popíše jejich základní životní 

podmínky. 

 

 

Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 

Popíše a pojmenuje orgánové soustavy. 

 

Rozlišuje jednotlivé etapy lidského života. 

 

Znaky ročních období (počasí, příroda), 

chování živočichů, péče o zvířata a ptáky. 

Živá a neživá přírody, pohyby Země. 

Sezonní práce na zahradě, v sadě a na poli. 

Projevy, průběh a způsob života. 

Životní podmínky, výživa. 

Stavba těla u vybraných druhů, chráněné a 

ohrožené druhy. 

Význam v přírodě a pro člověka. 

Chování k přírodě, péče o životní prostředí. 

Třídění odpadu. 

Části lidského těla, hlavní orgány. 

 

Vývoj člověka (novorozenec, kojenec, 

předškolák, školák, dospělý, stáří). 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

Vv 

 

 

 

 

 

Tv 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 

preventivní ochranou zdraví a zdravého životního 

stylu. 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro 

cyklisty. 

Denní režim, zdravá výživa a pitný režim. 

Význam aktivního pohybu, osobní a intimní 

hygiena, běžné nemoci a prevence, chování 

v době nemoci. 

Bezpečné chování v silničním provozu, 

ochranné pomůcky. 

Pv 

 

Tv 

 

5. ročník Pojmenuje a popíše orgánové soustavy. 

 

Zná způsob péče o drobná domácí zvířata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělí základní látky a popíše jejich vlastnosti. 

Orgánové soustavy a jejich funkce. 

 

Projevy, průběh a způsob života. 

Stavba těla u vybraných druhů (rostliny, ptáci, 

domácí zvířata, hmyz).  

Péče o domácí zvířata (chov), chovné a volně 

žijící ptáky. 

Užitečný a škodlivý hmyz (včela medonosná, 

obtížný hmyz. 

Chráněné a ohrožené druhy rostlin. 

Rostliny na zahrádce, na poli, v lese, u vody. 

Význam rostlin a živočichů v přírodě a pro 

člověka. 

Základní rozdělení látek a jejich vlastnosti, 

porovnávání látek. 

 

 

 

Vv 

 

 

Hv 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 



106 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Provede jednoduchý pokus podle návodu. 

 

 

Popíše vliv činnosti lidí na přírodu a posoudit, které 

činnosti životnímu prostředí pomáhají a které 

poškozují. 

 

Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 

Zná základní třídění odpadů a jejich likvidaci. 

 

Poskytne první pomoc při drobných úrazech a přivolá 

pomoc. 

 

 

Má osvojené jednoduché způsoby odmítání 

návykových látek. 

 

Reaguje přiměřeně na pokyny dospělých při 

mimořádných událostech. 

Výskyt, vlastnosti a význam vody, oběh vody 

v přírodě, ochrana vodních toků, úprava vody 

a její čištění. 

Vlastnosti, složení, ochrana ovzduší. 

Působení přírodních vlivů, péče o půdu. 

Ochrana a význam půdy. 

Živelné pohromy a katastrofy. 

Chování v přírodě, péče o životní prostředí. 

 

 

Třídění odpadů a jejich likvidace. 

 

První pomoc při úrazech a zlomeninách, 

předcházení úrazům, chování a péče o 

nemocného. 

Drobné úrazy a poranění, první pomoc. 

Nejčastější druhy návykových látek a jejich 

odmítání. 

Nebezpečné gamblerství. 

Krizové situace a agresivita. 

Obrana proti agresivním jedincům. 

Služby odborné pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 
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5.4.3 Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 

5.4.3.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

- rozvíjí základní poznatky žáka o životě společnosti; 

- vychází z prvotních zkušeností, znalostí a vědomostí žáka, ze specifik místa, kde žije; 

- vede žáka k uplatňování nově nabytých znalostí a dovedností v běžném životě; 

- pomáhá žákovi utvářet citový vztah k nejbližšímu okolí a k rodné zemi; 

- vede žáka k utváření vlastního hodnotového systému; 

- učí žáka vhodnému chování a jednání mezi lidmi, chápání rozdílností mezi jednotlivci, toleranci, vzájemné pomoci a spolupráci. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do 5 tematických celků: 

• Místo, kde žijeme - žáci se učí prakticky poznávat okolí místa bydliště a školy a důležitá místa v obci, získávají znalosti o místním 

   regionu a naší zemi, 

• Lidé kolem nás -  žáci se učí tolerovat odlišnosti mezi lidmi, seznamují se se základními právy dítěte, učí se chování v krizových 

   situacích, jak jim předcházet a jak na ně reagovat, učí se spolupracovat při praktických činnostech, 

• Lidé a čas -   žáci se učí orientovat v čase a určovat ho, rozlišují přítomnost, minulost a budoucnost, prakticky poznávají změny 

   způsobu života v nejbližším okolí v toku času, navštěvují významné historické památky v místě bydliště, 

• Rozmanitost přírody - žáci si vytvářejí vztah k okolní krajině a přírodě, učí se uplatňovat zásady ochrany životního prostředí, 

• Člověk a jeho zdraví - žáci se prakticky učí zodpovídat za své zdraví a jednat v případě ohrožení zdraví vlastní nebo druhé osoby. 

Časové vymezení 

Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět od 4. do 5. ročníku ZŠ a to v:  

       4. ročníku 2 hodiny týdně, 

       5. ročníku 1 hodina týdně. 
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Organizační vymezení 

Žáci pracují v kmenové učebně, v učebně s audiovizuální technikou i mimo budovu školy (vycházky do okolí školy, exkurze). Využití 

encyklopedií, knih, videofilmů, programů na PC, vycházky s vlastivědnou tématikou. 

5.4.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k chápání významu věcí, jevů a dějů, jejich vlastností, vzájemných vztahů a souvislostí,  

− pomáháme žákům při hledání potřebných informací, učí je informace třídit podle zvolených kritérií a vede je k 

jejich užití v běžném životě, 

− poskytujeme žákům vhodné učební materiály a pomůcky. 

 

  kompetence k řešení problémů: 

− vedeme žáky k pozorování, pojmenovávání, porovnávání poznatků a zkušeností, 

− pomáháme žákům dojít samostatným objevům, řešením a závěrům, 

− učíme žáky pracovat s knihami, encyklopediemi a dalšími informačními zdroji. 

 

  kompetence komunikativní: 

− podporujeme rozvoj myšlení a vyjadřování žáků a rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů a dějů, 

− učíme žáky vzájemnému naslouchání a obhajobě vlastních názorů. 

 

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, 

− reagujeme na nevhodné a rizikové chování žáků, vysvětluje jim možné důsledky tohoto chování, 

− vytváříme příležitosti pro práci v týmu, 

− posilujeme sebevědomí žáků oceněním jejich názorů, 
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− podporujeme vytváření pozitivního vztahu žáků k okolní krajině a přírodě. 

 

  kompetence občanské: 

− podporujeme u žáků zájem o dění v místě bydliště, poznávání nejbližšího okolí a formování citového vztahu 

k místu, kde žije i k rodné zemi, 

− vedeme žáky k ohleduplnému vztahu k přírodě i ke kulturním a historickým památkám. 

 

  kompetence pracovní: 

− vedeme žáky k vytváření základních pracovních návyků, 

− hodnotíme práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok. 
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5.4.3.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Vlastivěda 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a jeho svět dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou 

obec (město) do příslušného kraje. 

 

 

 

Zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, 

zvláštnosti a zajímavosti. 

 

Sdělí a popíše poznatky a zážitky z vlastních cest. 

 

Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě). 

 

 

Znát významné události a pověsti, které se vztahují k 

regionu a kraji. 

 

Ví o nejvýznamnějších kulturních, historických a  

Mapa místní krajiny, orientace v obci podle 

plánku. 

Kulturní a historické zajímavosti. 

Minulost a současnost obce. 

 

Charakteristické znaky krajiny, regionální 

zvláštnosti, vliv krajiny na život lidí. 

Významné orientační body. 

Čtení mapy, vysvětlivky. 

 

Datum narození. 

Zájmové organizace a spolky. 

Péče o estetické prostředí domova. 

Různé způsoby placení. 

Minulost kraje. 

Významné historické objekty. 

Místní pověsti, tradice a zvyky. 

 

Př 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník přírodních památkách v okolí svého bydliště. 

 

Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 

Poskytne první pomoc při drobných úrazech a přivolá 

lékařskou pomoc. 

 

Uplatňuje základní pravidla silničního provozu. 

 

 

Krizové situace a formy násilí, služby odborné 

pomoci. 

 

Ošetření drobných úrazů, přivolání lékařské 

pomoci. 

 

Bezpečné chování v silničním provozu, 

ochranné pomůcky. 

 

 

 

 

 

Pr 

 

 

Tv 

5. ročník Popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou 

obec (město) do příslušného kraje. 

 

Zná region, ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, 

zvláštnosti a zajímavosti. 

 

Orientuje se na mapě České republiky, určí světové 

strany. 

 

Má základní znalosti o České republice a její 

zeměpisné poloze v České republice. 

 

Adresa bydliště, orientace v obci podle plánku. 

Kulturní a historické zajímavosti. 

 

 

 

 

Orientace na mapě ČR, hranice státu, sousední 

státy, povrch a podnebí, města a regiony. 

Obyvatelstvo. 

Mapa Evropy, cestování. 

Čtení mapy, vysvětlivky. 

Čj 

 

 

 

 

 

Př 

Vv 

 

Pv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Pozná státní symboly. 

 

Sdělí a popíše poznatky a zážitky z vlastních cest. 

 

Dodržuje pravidla pro soužití ve škole, v rodině, v obci 

(městě). 

 

Zná významné události a pověsti, které se vztahují 

k obci/městu/kraji. 

 

Rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem 

v dávných dobách. 

 

Uplatňuje zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

 

 

 

 

Mezilidské vztahy, práva a povinnosti občanů. 

 

 

Způsob života v pravěku, příchod Čechů, 

počátky českého státu, život ve středověku. 

 

Proměny způsobu života. 

Významné historické objekty. 

Státní svátky a významné dny. 

Péče o životní prostředí. 

Vv 

 

Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

Pv 
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5.5 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vyučovací předměty: Dějepis, Občanská výchova. 

5.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 

5.5.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obsahové vymezení 

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu dějepis směřuje k: 

− rozvíjení vlastního historického vědomí, 

− vnímání obrazu hlavních vývojových linií, 

− získávání orientace v historickém čase, 

− pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů, 

− chápání kulturní rozmanitosti světa. 

Časové vymezení 

Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět od 6. ročníku ZŠ a to v:  

      6. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

Žáci pracují v kmenové učebně, kde mají možnost využít encyklopedie, atlasy, přehledy učiva. Mohou ale využívat také PC učebnu, tablety. 

5.5.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení 

− zadáváme úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých zdrojů, 

− vedeme k zamyšlení nad historickým vývojem, 

− operujeme s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 
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− pomáháme vytvářet komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy. 

 

  kompetence k řešení problémů 

− zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k závěrům a řešením, 

− vedeme k logickému uvažování, 

− přivádíme žáky k informacím vhodným k řešení problému, nacházení shodných, podobných a odlišných znaků, 

využívání získaných vědomostí a dovedností. 

 

  kompetence komunikativní 

− zapojujeme žáky do diskuse, motivujeme k obhajobě svého názoru, 

− ukazujeme možnost využití informačních a komunikačních prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci  

s okolním světem 

  

  kompetence sociální a personální 

− vytváříme příznivé klima třídy, 

− dodáváme žákům sebedůvěru, 

− podle potřeby žákům v činnostech pomáháme. 

  

  kompetence občanské 

− vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 

− motivujeme žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních, 

− pěstujeme v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví. 

 

  kompetence pracovní 

− požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce, 

− umožňujeme žákům vzájemně si radit a pomáhat, 

− vedeme žáky k využívání znalostí v běžné praxi. 
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5.5.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Dějepis 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a společnost dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Osvojí si práci s časovou přímkou. 

 

Osvojí si základní periodizaci dějin. 

 

Dokáže pracovat s pojmy prostor a čas 

 

Uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti 

 

Má představu o rozdílech způsobu života pravěkých a 

současných lidí. 

 

Umí podle obrázků popsat pravěká zvířata, způsob 

jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní 

předměty. 

 

Uvědomuje si význam dějin jako sdělení minulosti. 

 

Umí popsat život v době nejstarších civilizací (kultura,  

Úvod do učiva dějepisu, význam zkoumání 

dějin, získávání informací o dějinách, 

historické prameny. 

 

 

 

 

 

Doba historická a předhistorická, pravěk, 

způsob života pravěkých lidí, obživa, kultura 

 

Počátky zemědělství a řemesel, doba kovů, 

hmotná a duchovní kultura, náboženství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ov 

 

 

Vv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník společnost, hospodářství). 

 

Učí se chápat formy státní moci. 

 

Získá představu o životě a jednání osobností a 

společenských skupin. 

 

Umí si představit souvislosti mezi přírodními 

podmínkami a vývojem starověkých států. 

 

Seznámí se s antickými památkami a významnými 

osobnostmi. 

Egypt, Řecko, Řím. 

Informativní znaky a specifické zvláštnosti 

(hospodářského, společenského, kulturního a 

náboženského vývoje). 

Království, republika, císařství, přínos pro 

rozvoj světové kultury, vznik písma. 

 

 

 

 

Významné osobnosti. 

Historické památky. 

Z 

 

7. ročník Uvede první státní útvary na našem území. 

 

 

Uvede poznatky z období počátku českého státu. 

 

Chápe úlohu křesťanství a víry. 

  

Pozná první umělecký sloh – románský. 

 

Zná úlohu a postavení církve ve středověké společnost. 

Slované, stěhování národů, Sámova říše. 

Velkomoravská říše, příchod Cyrila a 

Metoděje na Moravu. 

Počátky českého státu. 

 

 

 

Románská kultura. 

 

Změny ve středověké společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Vv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Rozeznává období rozkvětu českého státu v době 

přemyslovské a lucemburské. 

 

Uvede nejvýznamnější osobnosti přemyslovského a 

lucemburského státu. 

 

Porovná umělecké směry: románský a gotický.  

 

Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky husitského 

hnutí. 

 

Seznámí se s  osobnostmi husitského hnutí. 

Rozvoj měst 

Významní Přemyslovci – Svatý Václav, 

Přemysl Otakar I. a II. 

Život v době Karla IV. Rozvoj kultury a 

vzdělání. 

 

Gotický umělecký sloh. 

 

Příčiny, průběh a výsledky husitského hnutí 

 

 

Významné osobnosti – Jan Hus, Jan Žižka, Jan 

Želivský, Prokop Holý 

Doba vlády Jiřího z Poděbrad 

 

Čj 

 

Z 

8. ročník Osvojí si periodizaci novověku. 

 

Seznámí se s novým slohem – renesancí a jejími 

projevy v kultuře, myšlení a životě lidí, humanismus. 

 

Pozná důvody a význam objevných plaveb, poznávání 

nových civilizací. 

 

Humanismus, renesance. 

Vynálezy – knihtisk. 

Objevné cesty a jejich společenské důsledky.  

Kryštof Kolumbus. 

Vv 

Hv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Zná rozdíly způsobu života společnosti jednotlivých 

historických etap. 

 

Rozpozná projevy baroka. 

 

 

 

 

 

Má přehled o zásadních historických událostech v naší 

zemi. 

 

Pozná významné osobnosti našich dějin. 

 

Uvědomuje si význam revolučního roku 1848 a 

národního obrození. 

České země v 16. století – vliv šlechty. 

Vznik Habsburské říše, Rudolf II. 

Bitva na Bílé hoře a její důsledky, vliv 

náboženství. 

Jan Amos Komenský. 

Život v pobělohorské době, baroko a životní 

styl. 

Osvícenství – vláda Marie Terezie a Josefa II. 

Selské rebelie. 

Hospodářský a kulturní rozvoj. 

 

 

Národní obrození 

Utváření novodobého českého národa 

František Palacký,… 

Revoluční rok 1848 

Česká politika a kultura na konci 19. století 

 

 

 

 

Čj 

Vv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

9. ročník Uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 

1. světové války. 

 

Má základní poznatky o vzniku samostatné 

Československé republiky. 

Vznik kolonií, 1. světová válka. Vznik ČR. 

První prezident – T. G. Masaryk. 

Období první republiky. 

Hospodářská krize a 30. léta 

v Československu. 

Z 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Zná průběh a důsledky 2. světové války a nový 

politický a hospodářský vývoj v Evropě. 

 

Uvědomuje si události roku 1968 a jeho důsledky 

 

Chápe význam událostí roku 1989 a vítězství 

demokracie v naší zemi. 

 

Zná příčiny vstupu ČR do EU, státy EU. 

Prezident Edvard Beneš. 

Mnichovská zrada. 

Protektorát Čechy a Morava. 

Slovenský stát. 

Průběh a důsledky války, domácí a zahraniční 

odboj. 

Holocaust. 

Období zápasu o demokracii. 

Únor 1948. 

Totalitní režim a odpor proti němu. 

Rok 1968. 

Nové společenské poměry v Evropě. 

Události 1989. 

Vznik ČR a vstup do EU 

 

Ov 
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5.5.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 

5.5.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři oblasti: 

• Člověk ve společnosti - obec, region, kraj, rodina, škola, naše vlast, mezilidské vztahy 

• Stát a právo – právní základy státu, státní správa a samospráva, lidská práva, člověk a právo 

• Péče o občana – školství v ČR, pracovní uplatnění, peníze a jejich funkce, zdravotní a sociální péče, člověk a volný čas 

• Mezinárodní vztahy – evropská integrace, mezinárodní spolupráce 

Časové vymezení 

Občanská výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 6. ročníku ZŠ a to v:  

       6. ročníku 1 hodina týdně, 

       7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Organizační vymezení 

Žáci pracují v kmenové učebně, kde mají možnost využít encyklopedie, propagační materiály. Mohou ale využívat také PC učebnu, tablety. 

5.5.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k užívání správné terminologie, dáváme k dispozici různé učební materiály, pomůcky,  

− vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, informací a jejich zpracování. 

 

  kompetence k řešení problémů 
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− vedeme žáky při řešení problémových situací, napomáháme při jejich řešení. 

 

  kompetence komunikativní 

− pobízíme žáky ke srozumitelnému ústnímu projevu, vedeme s nimi dialog,  

− nabízíme dostatek materiálů a informací k rozvoji vědomostí žáků. 

 

  kompetence sociální a personální 

− přivádíme žáky k uvědomění si základních mravních hodnot v rodině a ve společnosti,  

− umožňujeme porovnání s mravy a hodnotami v minulých obdobích. 

 

  kompetence občanská 

− spoluutváříme se žáky kritéria hodnocení výsledků jejich práce. 
 

  kompetence pracovní 

− sledujeme pokroky žáků,  

− požadujeme dodržování dohodnuté kvality práce. 
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5.5.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Občanská výchova 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a společnost dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník  Chápe člověka jako součást přírody. 

 

Vysvětlí a obhájí postavení rodiny v dnešní 

společnosti. 

 

Respektuje pravidla společenského chování. 

 

Vysvětlí problémy své obce, tradice. 

 

Formuluje rozdílnost a podobnost lidí. 

 

Rozpozná hodnoty přátelství. 

 

Vysvětlí základní lidská práva. 

 

Poskytne první pomoc a umí se chovat v mimořádných 

situacích. 

 

 

 

Rodinný život, vztahy v rodině, hospodaření 

rodiny, rodinné zvyky a tradice, rozpad rodiny 

a jeho příčiny. 

Pravidla společenského chování. 

 

 

 

Mezilidské vztahy ve společnosti, základní 

pravidla slušného chování, vztah k postiženým 

jedincům, rasismus, rovnoprávnost 

národnostních menšin, týrané a zneužívané 

dítě, šikana, diskriminace. 

 

Poskytnutí první pomoci, krizové a mimořádné 

situace. 

 

 

Čj 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Tv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Chápe státoprávní uspořádání ČR. 

 

Pojmenuje státní symboly. 

 

Provádí kritiku zpráv a dokáže obhájit svůj názor. 

 

 

Podílí se na tvorbě školního řádu a dodržuje jej. 

Státní symboly, demokracie a demokratická 

společnost, významné osobnosti českého 

národa. 

Právní základ státu – Ústava.  

Aktuální dění ve společnosti. 

Rozbor a kritika zpráv, obhájení vlastního 

názoru. 

Pravidla a normy, školní řád, školský systém, 

pracovní uplatnění. 

Čj 

 

 

 

It 

7. ročník Má základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodin. příslušníků. 

 

Respektuje mravní principy a pravidla společenského 

soužití. 

 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 

různých životních situacích a rozlišuje projevy 

nepřiměřeného chování a porušování společenských 

norem. 

 

Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

Funkce a struktura rodiny, úplná a neúplná 

rodina, hospodaření rodiny. 

Rodinné tradice a zvyky. 

 

Vztahy ve škole. 

 

 

Mezilidské vztahy ve společnosti, základní 

pravidla společenského chování. 

Rasismus. 

 

 

 

 

 

Čj 

 

 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům. 

 

Má základní znalosti o podstatě a fungování 

demokratické společnosti. 

 

Chápe státoprávní uspořádání České republiky. 

 

 

Uvede symboly našeho státu. 

 

Chápe význam vzdělávání. 

 

 

 

Právní základ státu – Ústava. 

Prezident republiky, vláda, ministři, složky 

státní moci, jejich orgány a instituce. 

Státní správa a samospráva. 

Volby do parlamentu, zastupitelstev. 

Politické strany a spolky. 

Státní symboly. 

 

Školství v České republice, právo na vzdělání, 

školský systém, pracovní uplatnění – 

kvalifikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

8. ročník Má základní informace o sociálních, právních a 

ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje 

postavení a role rodin. příslušníků. 

 

Respektuje mravní principy a pravidla společenského 

soužití. 

 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v  

Náhradní rodinná péče, osvojení, odpovědnost 

rodičů za výchovu dětí. 

 

 

Mezilidské vztahy ve společnosti a jejich 

pravidla, rasismus, rovnoprávnost 

národnostních menšin. 

 

 

 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník různých životních situacích a rozlišuje projevy 

nepřiměřeného chování a porušování společenských 

norem. 

 

Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům. 

 

Zná základní práva a povinnosti občanů. 

 

Zná právní dokumenty občana a právní základy státu. 

 

Zvládá běžnou komunikaci s úřady. 

 

Dokáže vyřizovat své osobní záležitosti, v případě 

potřeby požádá vhodným způsobem o radu. 

 

Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně patologickými 

jevy. 

 

Uvědomuje si význam sociální péče o potřebné 

občany. 

 

 

 

Základní pravidla slušného chování, vztah 

k postiženým jedincům. 

 

 

Principy demokracie, základní lidská práva, 

Listina základních práv a svobod, práva dítěte 

a jeho ochrana, rodinné právo. 

Poškození lidských práv, týrané a zneužívané 

dítě, šikana, diskriminace. 

Občanský průkaz a pas, oddací a rodný list, 

ověřování listin, informace o zaměstnání. 

Vyřízení všech náležitostí spojených s 

právními dokumenty občana. 

 

Nebezpečí drog, alkoholu a cigaret. 

 

 

Systém zdravotní péče, zdravotní a sociální 

pojištění, sociální zabezpečení, krizová centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

 

 

 

 

Pz 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Respektuje mravní principy a pravidla společenského 

soužití. 

 

Je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie. 

 

Kriticky přistupuje k projevům vandalismu. 

 

Rozpozná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je 

ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým 

spoluobčanům. 

 

Toleruje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy 

minoritních skupin ve společnosti. 

 

Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a 

důsledky protiprávního jednání. 

 

Rozezná nebezpečí ohrožení sociálně patologickými 

jevy. 

 

Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním 

uplatněním. 

Mezilidská komunikace, úcta k člověku, 

slušnost, ohleduplnost, tolerance k názorům a 

zájmům ostatních lidí, rovnocennost. 

Problémy lidské nesnášenlivosti, člověk a 

svoboda, lidskost. 

Vztahy mezi lidmi, úcta k člověku. 

 

Přátelství, osobnost, lidskost, právo na život, 

charakter člověka, šikana, diskriminace. 

 

 

Rovnocennost a rovnoprávnost národnostních 

menšin, mravní hodnoty jedince, otázka víry a 

náboženství, nebezpečí náboženských sekt. 

Práva a povinnosti občana, orgány právní 

ochrany, soudy, pracovní právo, osobní 

vlastnictví, trestná činnost mládeže. 

Nebezpečí drog, cigaret a alkoholu. 

 

 

Příprava pro profesní uplatnění, systém 

celoživotního vzdělávání, odměna za práci. 

Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pz 

 

 

M 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník  

 

 

Umí vhodným způsobem využít volný čas. 

 

 

 

 

Uvede některé významné mezinárodní organizace a 

společenství, k nimž má ČR vztah. Ví o výhodách 

spolupráce mezi státy. 

 

Ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech 

jejich uplatňování. 

 

Uvede příklady mezinárodního terorismu. 

Daně, nezaměstnanost, pracovní úřad. 

Podoby peněz, forma platby. 

Měna v EU a ostatních zemích světa. 

Kultura, sport, volnočasové aktivity, zájmové 

a sportovní organizace. 

Význam kultury v životě člověka, nevhodné 

využívání volného času – látky ohrožující 

zdraví. 

Členské státy EU. 

 

 

 

Postavení ČR v rámci EU. 

 

 

Ekonomická, politická a bezpečnostní 

spolupráce mezi státy, významné mezinárodní 

organizace. 

M 

 

 

Čj 

Tv 

 

 

 

Z 
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5.6 Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vyučovací předměty: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis. 

Vzdělávací obsah má přírodovědný i společenskovědní charakter. Svým činnostním a badatelských charakterem výuky umožňuje žákům 

postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, 

v Evropě i ve světě. 

Přírodopis se na 2. stupni naší školy vyučuje spolu s fyzikou, chemií a zeměpisem v bloku nazvaném Člověk a příroda, který navazuje na 

prvostupňový vyučovací blok Člověk a jeho svět. 

5.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 

5.6.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vyučovací předmět je rozdělen do šesti oblastí: 

• Pohyb těles, síly  -  pohyby těles, gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a tlak, třecí síla, působení sil stejných a opačných směrů 

   na těleso, práce a výkon. 

• Zvukové děje  -  vlastnosti zvuku, vznik, odraz a škodlivost zvuku. 

• Mechanické vlastnosti tekutin  - hydrostatický a atmosférický tlak, tlak v kapalině, vztlaková síla, potápění, vznášení se a plování těles 

   v klidných tekutinách. 

• Elektromagnetické a světelné děje  - elektrický obvod, elektrické a magnetické pole, vlastnosti světla, zrcadla, optika. 

• Energie  -   formy a druhy energie, výroba a přenos el. energie, jaderný reaktor a ochrana lidí před radioaktivním zářením, 

   obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 

• Vesmír  -   sluneční soustava, měsíční fáze, hvězdy. 
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Časové vymezení 

Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od 7. ročníku ZŠ a to v:  

       7. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenové učebně a žáci pracují v hodinách s pomůckami, které využívají při pokusech a ukázkách (souprava tvrdosti látek, 

souprava pro tlak kapalin, spojené nádoby, tlakoměry, délková měřidla, rovnoramenné váhy, osobní váha, odměrný válec, stopky, siloměry, 

pružinky, souprav pro působení síly, modely jednoduchých strojů, baterie, pomůcky pro jednoduchý elektrický obvod, spotřebiče (ukázky), topná 

tělesa, souprava magnetů, kompas, elektromagnet, materiály k elektrárnám, transformátor, optika. 

5.6.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k vyhledávání informací a používání odborné terminologie,  

− sledujeme žáky při samostatném měření a experimentování a porovnávání získaných informací. 

 

  kompetence k řešení problémů: 

− zadáváme takové úkoly, při kterých se žáci učí využívat základní postupy experimentální práce, tj. nalezení 

problému, formulace, hledání a zvolení postupu jeho řešení. 

 

  kompetence komunikativní: 

− vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě, 

− prací ve skupinách učíme žáky komunikovat mezi sebou a respektování názorů druhých. 

 

  kompetence sociální a personální: 
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− vedeme žáky k ochotě pomoci,  

− navozujeme situace vedoucí k pocitu odpovědnosti, 

− skupinovou prací vedeme žáky ke spolupráci k řešení problémů 

 

  kompetence občanské: 

− vedeme žáky k šetrnému využívání elektrické energie,                                                                     

− vedeme žáky k posuzování efektivity jednotlivých energetických zdrojů a možnosti využití solárních konektorů 

k vyřazení jaderné a tepelné energetiky. 

 

  kompetence pracovní: 

− učíme žáky dodržování a upevňování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zřízeními. 
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5.6.1.4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Fyzika  

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a příroda dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Objasní pohyb planety Země kolem Slunce a Měsíce 

kolem Země, zná planety sluneční soustavy. 

 

Správně zařadí látky na pevné, kapalné a plynné. 

Rozpozná, která látka je tvrdší, nebo rozdíl mezi látkou 

pružnou a tvárnou. 

 

Uvede správné příklady tání x tuhnutí a vypařování x 

kapalnění. 

 

Správně popíše vlastnosti vzduchu a využití stlačeného 

vzduchu. 

 

Dokáže pojmenovat jednoduchá měřidla a změřit 

fyzikální veličiny – délku, hmotnost a čas. 

 

Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření závislé na druhu 

materiálu, odraz od překážky a popíše ozvěny. 

Sluneční soustava, měsíční fáze. 

 

 

Druhy látek – základní rozdělení. 

Vlastnosti pevných látek. 

 

 

Změny skupenství látek. 

 

 

Tlak vzduchu. 

 

 

Měření délky, času a hmotnosti. 

 

 

Vznik a zdroje zvuku (hudební nástroje), šíření 

a rychlost zvuku (odraz zvuku). 

P 

Z 

 

 

 

 

 

 

Ch 

 

 

 

 

M 

 

 

Hv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Rozezná, že je těleso v klidu, či pohybu vůči jinému 

tělesu. 

 

Zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 

rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení 

jednoduchých problémů. 

 

Uvede vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem. 

 

Rozpozná vzájemné přeměny různých forem energie, 

jejich přenosu a využití. 

 

Sestaví podle schématu elektrický obvod. 

 

Zná zásady bezpečné práce s elektrickými přístroji a 

zařízeními. 

 

Zná zdroje elektrického proudu a umí u nich změřit 

pomocí voltmetru el.napětí. 

 

Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném 

tělese a jejím postavení ve vesmíru. 

Pohyby těles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrický obvod – zdroje napětí, spotřebič, 

spínač. 

Bezpečné chování při práci s elektřinou, 

ochranné pomůcky. 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pz 

 

 

 

 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla. 

 

Předvídá změnu pohybu těles působením síly. 

 

Aplikuje poznatky o jednoduchých strojích. 

 

Využívá poznatky o tlaku v klidných tekutinách pro 

řešení praktických úloh. 

 

Rozezná teplo přijaté či odevzdané tělesem. 

 

Pojmenuje výhody a nevýhody obnovitelných a 

neobnovitelných zdrojů energie. 

 

Posoudí vliv nadměrného hluku na zdraví člověka a 

životní prostředí. 

 

Zná druhy magnetů a jejich využití. 

 

Zná způsob šíření světla v optickém prostředí. 

 

Odliší hvězdu od planety na základě jejích vlastností. 

Tlaková a třecí síla. 

Tlak. 

 

 

Kladka. 

 

Archimédův zákon, Pascalův zákon. 

 

 

Formy energie. 

  

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 

 

 

Rychlost šíření zvuku v různých prostředích. 

 

 

Magnetické pole – síla a odpor. 

 

Vlastnosti světla – zdroje, rychlost. 

Hvězdy a jejich složení, zatmění Měsíce a 

Slunce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

Hv 

 

 

 

 

P 
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5.6.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 

5.6.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu vede žáka ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

poznávání (měření, pozorování, experiment). 

Časové vymezení 

Chemie se vyučuje jako samostatný předmět od 8. ročníku ZŠ a to v:  

       8. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá v kmenové učebně za dodržení všech pravidel bezpečnosti, případně v učebně s audiovizuální technikou nebo v PC učebně. 

5.6.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k užívání správné terminologie, symbolů a znaků, 

− nabízíme žákům různé způsoby učení. 

 

  kompetence k řešení problémů: 

− vedeme žáky k chápání významu kontroly dosažených výsledků,  

− dáváme žákům možnost hledat vlastní postup při řešení problémů. 

 

  kompetence komunikativní: 

− ukazujeme žákům možnosti spolupráce při řešení složitějších problémů. 
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  kompetence sociální a personální: 

− stanovujeme pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a vedeme žáky k jejich dodržování. 

 

  kompetence občanské: 

− umožňujeme žákům možnost spoluutváření kritérií hodnocení činností a jejich výsledků, 

− vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí. 

 

  kompetence pracovní: 

− poukazujeme na možná zdravotní a hygienická rizika při práci a vedeme žáky k jejich eliminaci, 

− učíme žáky pracovat podle návodu, umožníme jim hledat i vlastní postupy. 
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5.6.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Chemie  

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a příroda dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek. 

 

Pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými 

nebezpečnými látkami. 

 

Pozná směsi a chemické látky. 

 

Rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném 

životě.  

 

Uvede nejobvyklejší chemické prvky a jednoduché 

chemické sloučeniny a jejich značky. 

 

Popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky 

využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná 

vliv těchto látek na životní prostředí. 

 

Zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie. 

Vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, 

vodivost. 

Zásady bezpečné práce – ve škole, v běžném 

životě.  

Nebezpečné látky a přípravky. 

Směsi – různorodé, stejnorodé. 

 

Nasycený a nenasycený roztok, rozpouštění 

v roztoku. 

 

Prvky – značky, názvy, vlastnosti a použití. 

 

 

Oxidy, kyseliny a hydroxidy – kyselost a 

zásaditost roztoků, názvy. 

 

 

Druhy paliv. 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Reaguje na případy úniku nebezpečných látek. 

 

Rozliší různé druhy vody a zná jejich použití. 

 

Uvede zdroje znečišťování vody a vzduchu v okolí. 

 

Rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich vlastnosti. 

 

Pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších 

chemických reakcí. 

 

Orientuje se na stupnici pH, změří pH roztoku 

univerzálním indikátorovým papírkem. 

 

Poskytne první pomoc při zasažení pokožky kyselinou 

nebo hydroxidem. 

 

Vyjmenuje některé produkty průmyslového zpracování 

ropy. 

 

 

 

Mimořádné události – havárie a úniky. 

 

Voda a její druhy. Výroba a čistota pitné vody. 

 

Složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva. 

 

 

 

Chemické reakce, jejich klasifikace a faktory 

ovlivňující rychlost chemických reakcí. 

 

Vlastnosti a použití vybraných solí, 

názvosloví. 

 

Zásady první pomoci, ochranné pomůcky. 

 

 

Hlavní produkty – nafta, benzín, olej, ale i 

plasty, barviva a hnojiva. 

 

 

Ov 

Z 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů v 

potravě z hlediska obecně uznávaných zásad správné 

výživy. 

 

Zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem 

k životnímu prostředí a zdraví člověka. 

Přírodní látky a jejich vlastnosti a funkce 

v lidském těle. 

 

 

Léčiva a návykové látky. 

 

 

 

 

Ov 

Pz 
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5.6.3 Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis 

5.6.3.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah je rozdělen do osmi oblastí:  obecná biologie a genetika, biologie hub, biologie rostlin, biologie živočichů, biologie  

       člověka, neživá příroda, základy ekologie a praktické poznávání přírody. 

Časové vymezení 

Přírodopis se vyučuje jako samostatný předmět od 6. ročníku ZŠ a to v:  

       6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Organizační vymezení 

Žáci se vyučují v kmenové třídě za využití audiovizuální techniky, přírodopisných pomůcek a přehledů. K výuce může sloužit i PC učebna, 

mikroskopy. 

5.6.3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k nalézání souvislostí mezi získanými vědomostmi předmětů bloku Člověk a příroda, k vyhledávání a 

třídění informací, 

− pomáháme s fixování správného vyjadřování, včetně jednoduché přírodovědné terminologie.                                                                                                  

 

  kompetence k řešení problémů: 

− odhalujeme žákům správný způsob řešení problémů. 
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  kompetence komunikativní: 

− zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují,  

− hrajeme s žáky komunikativní přírodovědné hry a soutěže. 

 

  kompetence sociální a personální: 

− vyžadujeme dodržování pravidel práce i chování, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.                                                                                 

 

  kompetence občanské: 

− učíme žáky brát ohled na druhé, dodržovat pravidla slušného chování a tolerance, 

− vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, vlastního zdraví i zdraví 

svých blízkých. 

 

  kompetence pracovní: 

− vedeme žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s přírodninami, při mikroskopování. 
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5.6.3.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Přírodopis 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a příroda dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Vysvětlí základní děje v přírodě. 

 

Pojmenuje základní projevy života. 

 

Zdůvodní nutné podmínky pro život organismů. 

 

Pozná rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou. 

 

Posoudí význam rostlin a živočichů pro člověka a 

přírodu. 

 

 

Vysvětlí podstatu dědičnosti. 

 

Vysvětlí výskyt virů a bakterií v přírodě. 

 

Pozná nejznámější jedlé a nejedlé houby. 

 

Příroda, přírodniny, přírodní děje. 

Vznik života – vývoj, rozmanitost, názory. 

Projevy života – dýchání, pohyb, 

rozmnožování, příjem potravy, růst, 

dráždivost. 

Životní podmínky organismů – světlo, teplo, 

voda, vzduch. 

Základní složení a struktura živých soustav – 

buňka, pletiva, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy. 

Třídění organismů – jednobuněčné, 

mnohobuněčné (lidé, rostliny, živočichové). 

Dědičnost – podstata, přenos informací, vliv 

na vývoj organismů. 

Viry, bakterie – výskyt, význam, praktické 

využití 

Houby jednobuněčné – kvasinky. 

Houby mnoho buněčné (bez plodnic,  

F 

Z 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník  

Rozpozná otravu hub a poskytne první pomoc. 

 

Vyhledá v přírodě zástupce lišejníků. 

 

Popíše stavbu rostlinného těla. 

 

Objasní funkce jednotlivých částí těla. 

 

Spolu s učitelem popíše význam fotosyntézy pro 

člověka. 

 

Rozliší vyšší a nižší rostliny. 

 

Rozliší základní skupiny rostlin a zná jejich zástupce. 

 

Popíše význam a přínos hospodářsky důležitých 

rostlin. 

 

 

Vysvětlí základní význam lesa. 

 

s plodnicemi) – stavba, výskyt, význam. 

Zásady sběru, PP - jedlé, nejedlé. 

 

Lišejníky – výskyt, význam, symbióza. 

 

Rostliny – stavba a funkce jednotlivých částí 

těla (kořen, stonek, list, květ, květenství, plod 

(suchý, dužnatý). 

 

Fotosyntéza, dýchání, růst, rozmnožování 

rostlin.  

 

Nižší rostliny – řasy, mechorosty, 

kapraďorosty, přesličky, plavuně. 

Vyšší rostliny – nahosemenné, krytosemenné, 

jejich vývoj. 

Význam rostlin, ochrana - hospodářsky 

důležité rostliny (pícniny, obilniny, zelenina, 

okopaniny, obilniny, luskoviny), léčivé a 

jedovaté rostliny, chráněné rostliny. 

Rostlinné společenstvo les – patra lesa, 

význam, využití, stromy listnaté a jehličnaté,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník  

Popíše, jak pečovat o ovocné stromy, keře a pokojové 

rostliny, rozpozná jejich hlavní zástupce. 

 

 

lesní plody a byliny. 

Ovocné stromy a keře – pěstování, 

rozmnožování, roubování, výsadba. 

Dovážené ovoce. 

Pěstování pokojových a okrasných rostlin. 

 

 

 

 

Pv 

7. ročník Porovná vnější a vnitřní stavbu živočichů. 

 

Vysvětlí funkci jednotlivých orgánů. 

 

Rozliší jednotlivé skupiny živočichů, zná hlavní 

zástupce a charakteristické znaky. 

 

Vysvětlí přizpůsobení živočichů danému prostředí. 

 

 

 

 

 

Uplatňuje bezpečné chování ve styku se zvířaty. 

 

Navrhne správnou péči o vybraného domácího 

živočicha. 

Živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové 

soustavy – stavba, funkce, výživa, 

rozmnožování. 

 

Jednobuněční živočichové – prvoci  

Mnohobuněční živočichové  

Bezobratlí – žahavci, ploštěnci, kroužkovci, 

hlísti; měkkýši – plži, mlži, hlavonožci; 

členovci – pavouci, korýši, roztoči, hmyz;  

ostnokožci – hvězdice. 

Obratlovci – kruhoústí, paryby, ryby, 

obojživelníci, plazi, ptáci, savci. 

 

Hospodářsky významné druhy živočichů – 

základní podmínky pro chov a péči o domácí 

zvířata. 

Živočišná společenstva – rozšíření, význam.  

 

 

 

 

It 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Objasní význam živočichů v přírodě a pro člověka. 

 

Určí a zdůvodní pomocí vlastního pozorování základní 

projevy chování živočichů 

Živočichové a jejich prostředí. 

Ohrožené druhy živočichů, jejich ochrana.                                  

 

8. ročník Popíše a porovná různé názory na vznik a vývoj 

jedince. 

 

Popíše odlišnosti ve vývojových etapách člověka,  

charakterizuje hlavní etapy vývoje. 

 

Rozliší lidské rasy a jejich charakteristické vlastnosti. 

 

Popíše hlavní orgánové soustavy lidského těla a jejich 

funkce. 

 

 

Vysvětlí vznik a vývoj dítěte. 

 

Uvědomuje si klady plánovaného rodičovství. 

 

 

Určí hlavní příčiny nemocí. 

Vznik a vývoj člověka. 

 

 

 

 

 

Lidské rasy 

 

Orgány a orgánové soustavy – stavba a funkce 

- opěrná, svalová, pohybová, oběhová, 

dýchací, trávicí, vylučovací, kožní řídící, 

smyslová, reprodukční. 

Rozmnožování a vývin jedince – početí, 

těhotenství, porod, plánování rodičovství, 

biologická a psychologická rizika. 

Péče o dítě po narození, hlavní období 

lidského života. 

Virové, bakteriální, pohlavní nemoci, jejich 

P 

 

 

 

 

 

Ov 

 

 

 

 

 

Ov 



145 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník  

 

Rozliší příznaky u běžných nemocí. 

prevence, léčba, civilizační nemoci, očkování 

 

Nemoci, úrazy, prevence, zásady poskytování 

PP, závažná poranění a život ohrožující stavy. 

 

 

Pz 

9. ročník Popíše jednotlivé vrstvy Země. 

 

Pozná podle charakteristických vlastností nerosty a 

horniny. 

 

Vysvětlí vznik půdy a rozezná druhy půd. 

 

 

Rozliší vnitřní a vnější geologické děje. 

 

 

Uvědomuje si vliv podnebí a počasí pro život na Zemi. 

 

Uvede příklady výskytu a vztahu organismu v určitém 

prostředí. 

 

Rozliší populace, vysvětlí pojem společenstva, 

ekosystémy a objasní základní princip některého  

Vznik Země a stavba zemského tělesa. 

 

Nerosty – vznik, vlastnosti, význam, využití. 

Horniny – vznik, vlastnosti, význam, využití. 

 

Půda – složení, vlastnosti, význam pro 

rostliny, společnost, devastace půdy, příklady 

rekultivace. 

Vnější a vnitřní geologické děje. 

Vývoj zemské kůry – vznik života, vývoj 

organismů a jejich přizpůsobování prostředí. 

Vliv podnebí a počasí na život organismů. 

 

Organismy a jejich prostředí - vzájemné 

vztahy mezi organismy, mezi organismy a 

prostředím. 

Ekologická přizpůsobivost 

Populace. 

Z 

 

F 

Ch 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník ekosystému. 

 

Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 

v různých ekosystémech. 

 

Popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní 

jejich důsledky. 

 

Pozná kladný a záporný vliv člověka na životní 

prostředí. 

 

Dodržuje základní pravidla bezpečného chování při 

poznávání přírody. 

Společenstva, ekosystémy – umělé, přirozené. 

 

Potravní řetězce v různých ekosystémech. 

 

 

Ochrana přírody a životního prostředí – půdy, 

vody vzduchu, rostlin a živočichů. 

 

Globální problémy a jejich řešení. 

 

 

Člověk a životní prostředí – zásady pobytu 

v přírodě. 

Chráněná území. 

 

 

 

 

 

Ov 

P 

 

 

 

 

Z 

It 
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5.6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis 

5.6.4.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení, zaměření na: 

• získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů 

• získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

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

• rozvoji trvalého zájmu o poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu moderního člověka 

• rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

• aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

Časové vymezení 

Zeměpis se vyučuje jako samostatný předmět od 6. ročníku ZŠ a to v:  

       6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Organizační vymezení  

Výuka probíhá v kmenové učebně, k dispozici je i učebna s interaktivní tabulí nebo PC učebna. 

5.6.4.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení:  

− umožňujeme žákům vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojujeme získané poznatky do 

širších celků, vedeme k nalézání souvislosti 

− učíme používat odbornou terminologii 

     

  kompetence k řešení problémů:  
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− rozvíjíme schopnost diskuze na dané téma, dávat otevřené otázky 

− vedeme žáky k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů 

− využíváme metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci 

 

   kompetence komunikativní:  

− učíme interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů 

− vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel vzájemné komunikace 

− upevňujeme naslouchání druhým lidem 

 

   kompetence sociální a personální:  

− připravujeme je k občanské odpovědnosti za vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

− pomáháme žákům utvářet pocit odpovědnosti za své jednání 

− vedeme ke spolupráci ve skupinách na základě vytvořených pravidel 

 

  kompetence občanské:   

− vedeme k pochopení práv a povinností, k vytváření osobních představ o geografickém a životním prostředí 

− ukazujeme základní ekologické problémy, respekt požadavků na kvalitní životní prostředí 

− požadujeme zodpovědné chování podle dané situace 

 

   kompetence pracovní:  

− učíme vyhledávat a využívat různých zdrojů informací  

− seznamujeme s pravidly bezpečného chování v terénu, k efektivní práci 

− vedeme žáky k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu  
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5.6.4.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Zeměpis 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Zeměpis dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Objasní postavení Slunce ve vesmíru, zná planety a 

tělesa sluneční soustavy. 

 

Objasní důsledky pohybů Země a vysvětlí střídání dne 

a noci, ročních období. 

 

Používá globus jako zmenšený model Země 

k demonstraci států, kontinentů. 

 

Ví, co znamenají barvy a značky na mapě. 

 

Umí se orientovat v terénu podle mapy, kompasu a 

topografických značek. 

 

Orientuje se na mapě podle měřítka. 

 

Umí určit světové strany. 

 

Planety, sluneční soustava. 

 

 

Tvar a pohyby Země, důsledky pohybů 

Země na život lidí a organismů, střídání 

dne a noci, střídání ročních období, 

časová pásma. 

 

 

Vybrané obecně používané geografické 

a topografické pojmy, jazyk mapy – 

symboly, značky, vysvětlivky. 

Praktická cvičení s dostupnými 

kartografickými produkty v tištěné a 

elektronické podobě. 

 

Orientace podle plánů a map vzhledem 

ke světovým stranám. 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

It 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Ví o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 

sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost. 

 

Ví o působení přírodních vlivů na utváření zemského 

povrchu. 

 

Pracuje s pojmy počasí, podnebí, meteorologické 

prvky. 

 

Vyhledá na mapách podnebné pásy. 

 

Zná pojmy oceán, moře, vodní toky, nádrže, aj. 

 

Popíše složení půdy, půdní typy, hospodářské využití 

půdy, seznámí se s ochranou půdy. 

 

 

Vysvětlí vliv člověka na přírodní prostředí. 

 

Vyhledá na mapě oceány, světadíly, porovná jejich 

rozlohu, určí jejich polohu z hlediska podnebných 

pásů. 

Přírodní sféra a její základní složky a 

prvky. 

 

Přírodní oblasti Země. 

Působení přírodních vlivů na zemský 

povrch. 

Systém přírodní sféry na regionální 

úrovni. 

Přírodní oblasti v ČR a regionu. 

 

Druhy půd, jejich složení a ochrana. 

Člověk a životní prostředí. 

 

Určující a srovnávací kritéria včetně 

polohy a rozlohy, oblasti přírodní, 

vegetační, podnebné, sídelní, jazykové 

náboženské, kulturní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Určí zeměpisnou polohu a rozlohu ČR a její sousední 

státy. 

 

Zná přírodní podmínky ČR, popíše povrch a členitost 

ČR. 

 

Vyhledá na mapě horopisné celky, charakterizuje 

podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo, živočišstvo. 

 

Zhodnotí stav životního prostředí. 

 

Zná národní parky a chráněné krajinné oblasti. 

 

Uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva. 

 

Charakterizuje hospodářství po jednotlivých oblastech 

– průmysl, zemědělství, doprava, spoje, služby, 

cestovní ruch, zahraniční obchod. 

 

 

Lokalizuje na mapě jednotlivé kraje ČR a 

charakterizuje hospodářské poměry, přírodní  

Česká republika – poloha, rozloha, 

sousední státy. 

 

Členitost povrchu, přírodní poměry. 

 

 

 

 

 

Životní prostředí. 

 

 

 

Obyvatelstvo. 

 

Hospodářství v ČR. 

Hospodářské a politické postavení ČR 

v Evropě a ve světě. 

Územní jednotky státní správy a 

samosprávy.  

Kraje ČR. 

Hospodářské poměry, přírodní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ov 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník zvláštnosti a kulturní zajímavosti. 

 

Umí vymezit a lokalizovat území místní krajiny a 

oblasti podle bydliště nebo školy. 

 

Zjistí historii, statistické údaje vztahující se k obci. 

 

Popíše regionální zvláštnosti, typické znaky přírody, 

osídlení, hospodářství a kultury místní oblasti. 

zvláštnosti, kulturní zajímavosti. 

Místní krajina. 

 

 

 

Kulturní památky, hospodářství, 

obyvatelstvo, cestovní ruch. 

 

Čj 

 

 

 

 

 

It 

 

Vv 

8. ročník Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky regionů. 

 

Vyhledá a pojmenuje jednotlivé státy, hlavní a 

významná města. 

 

Zná povrch a vodstvo jednotlivých států. 

 

Vyhledá na mapě hlavní soustředění osídlení a 

hospodářských činností. 

 

Vyhledá na mapě oblasti cestovního ruchu. 

 

Seznámí se s náboženstvím, kulturou, jazykem států. 

Hlavní a významná města. 

 

 

 

 

Povrch, vodstvo Evropy. 

 

Hospodářský rozvoj. 

 

 

Kultura, náboženství, jazyk, 

obyvatelstvo, cestovní ruch. 

 

D 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Zná přírodní a politické poměry států. 

 

Uvědomuje si environmentální, ekonomické, politické 

problémy a možnost jejich řešení. 

Přírodní zajímavosti. 

Rostlinstvo, živočišstvo. 

Problémy jednotlivých států a možná 

řešení. 

It 

9. ročník Rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 

světových regionů. 

 

Vyhledá a pojmenuje vybrané státy. 

 

Charakterizuje polohu a rozlohu států. 

 

Určí přírodní poměry států. 

 

Vyhledá na mapě hlavní soustředění osídlení a 

hospodářských činností. 

 

Určí hlavní a významná města. 

 

Vyhledá na mapě oblasti cestovního ruchu. 

 

Seznámí se s náboženstvím a kulturou států. 

 

Zeměpis světadílů – Amerika, Afrika, 

Asie, Austrálie, Antarktida. 

Povrch, vodstvo, členitost. 

 

 

 

 

 

 

Hlavní a významná města, hospodářský 

rozvoj. 

 

 

 

Kultura, náboženství, jazyk, 

obyvatelstvo, cestovní ruch. 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

Aj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Zná politické poměry států. 

 

Uvědomuje si environmentální, hospodářské a 

politické problémy a možnosti jejich řešení. 

 

 

Ví, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí a 

rozmístěním lidských sídel. 

 

Umí vyhledat na mapě informace o obyvatelstvu. 

 

Popíše rozmístění lidských ras, jazyků, náboženství. 

 

Určí a vyhledat hlavní oblasti světového hospodářství. 

 

Vymezí kritéria hodnocení vyspělosti státu. 

 

Uvede příklady států podle stupně rozvoje. 

 

Seznámí se s politickým, bezpečnostním a 

hospodářským seskupením států světa. 

 

 

 

Přírodní zajímavosti, rostlinstvo, 

živočišstvo. 

Problémy jednotlivých států a možná 

řešení. 

Obyvatelstvo světa – struktura a 

rozložení světové populace, její růst, 

pohyb národů, jazykové skupiny a 

náboženství 

Globalizační společenské, politické a 

hospodářské procesy – aktuální 

společenské, sídelní, politické a 

hospodářské poměry současného světa. 

 

Světová hospodářství – odvětvová 

struktura, ukazatelé hospodářského 

rozvoje a životní úrovně, hlavní světové 

surovinové a energetické zdroje. 

Politické, bezpečnostní a hospodářské 

seskupení států. 

 

 

 

P 

 

 

 

Ov 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Určí globální problémy světa. 

 

Vyhledá na mapě nejznámější oblasti cestovního ruchu 

a rekreace. 

 

Umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské 

části krajinné sféry. 

 

Rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a 

funkce krajin. 

 

Zná příklady přírodních a kulturních krajinných složek. 

 

Uvede příklady závažných důsledků a rizik přírodních 

a společenských vlivů na životní prostředí. 

 

 

Oblasti cestovního ruchu a rekreace. 

 

 

Krajina – přírodní a společenské 

prostředí. 

 

Typy krajin. 

 

 

Vztah přírody a společnosti – principy a 

zásady ochrany přírody a životního 

prostředí. 

Chráněná území. 

Globální ekologické a environmentální 

problémy lidstva. 

 

 

 

 

 

P 
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5.7 Vzdělávací oblast Umění a kultura 

Vyučovací předměty: Hudební výchova, Výtvarná výchova 

5.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 

Cílem v oboru hudební výchova je vnímání hudby jako důležité součásti života jedince, aktivní vnímání hudby, porozumění hudbě, získávání 

orientace v hudebních žánrech, pochopení různorodé hudební kultury různých národů a rozvoj žákovy celkové hudebnosti.  

5.7.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Vzdělávací obsah předmětu je na 1. i 2. stupni rozdělen do tří oblastí: 

• Vokální a instrumentální činnost  - hra na tělo, 

                - hra na jednoduché dětské hudební nástroje a jejich využití při reprodukci a produkci, 

                - kultivace pěveckého a mluveného projevu. 

• Poslechová činnost    - aktivní vnímání hudby, 

                                                                      - poslech říkadel, jednoduchých lidových a umělých písní. 

• Hudebně - pohybová činnost          - ztvárnění hudby pohybem, tancem, 

                - pohybové hry. 

Časové vymezení 

Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 1. ročníku ZŠ a to v:  

       1. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

K výuce je určena kmenová učebně s možností využití audiovizuální techniky, různorodých hudebních nástrojů. Výuka může také probíhat v PC 

učebně či prostorách parku. 
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5.7.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k užívání správné terminologie, 

− umožňujeme každému žákovi zažít úspěch. 
  

  kompetence k řešení problémů: 

− sledujeme při hodině pokrok všech žáků, 

− vedeme žáky k vzájemnému naslouchání. 

 

  kompetence komunikativní: 

− zajímáme se o náměty, názory a zkušenosti žáků, 

− vytváří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky. 

  

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k vzájemnému naslouchání, 

− vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé. 

 

  kompetence občanské: 

− umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků 

  kompetence pracovní: 

− sledujeme při hodině pokrok všech žáků, 

− vedeme žáky k používání obecně známých termínů, 

− vedeme žáky k užívání různých nástrojů a vybavení. 
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5.7.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Hudební výchova 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Umění a kultura dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 

 

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje. 

 

Rozlišuje sílu zvuku, umí vytleskat rytmus podle 

vzoru. 

 

Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 

 

Pozná vybrané hudební nástroje. 

 

Správně provádí držení těla. 

 

Mění pohyb podle rytmických změn. 

Zpěv umělých písní, rytmizace říkadel, 

intonační cvičení, hra na tělo, dechová cvičení. 

 

 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře. 

 

 

Výška, síla, délka tónu. 

 

Zvuk hudebních nástrojů. 

 

Pochod podle hudebního doprovodu. 

 

Pohybové hry s říkadly a popěvky. 

Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 

 

 

2. ročník Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 

 

Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje. 

 

Rytmizace říkadel, intonační cvičení, hra na 

tělo, dechová cvičení. 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Rozlišuje sílu zvuku, umí vytleskat rytmus podle 

vzoru. 

 

Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby. 

 

Pozná vybrané hudební nástroje. 

 

Mění pohyb podle rytmických a tempových změn. 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře. 

Zpěv umělých písní. 

Zpěv lidových písní. 

Výška, síla, délka tónu. 

Zpěvní hlasy. 

Zvuk hudebních nástrojů. 

Skladby určené dětem. 

Pochod podle hudebního doprovodu. 

Pohybové hry s říkadly a popěvky. 

 

 

 

 

 

 

 

Tv 

 

3. ročník Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty. 

 

Správně a hospodárně dýchá. 

 

Rozlišuje sílu zvuku, umí vytleskat rytmus podle 

vzoru. 

 

Umí doprovodit na rytmické nástroje. 

 

Soustředí se na poslech jednoduché krátké skladby, 

pozná vybrané hudební nástroje. 

 

Mění pohyb podle tempových a rytmických změn. 

Grafický záznam melodie, rytmizace říkadel, 

intonační cvičení, hra na tělo. 

 

 

Hra na nástroje Orffova instrumentáře. 

Zpěv umělých písní. 

Zpěv lidových písní. 

 

 

Výška, síla, délka tónu. Zpěvní hlasy. 

Zvuk hudebních nástrojů, skladby určené 

dětem. 

Pohybové hry. 

Tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Naučí se správně hospodařit s dechem. 

 

Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem. 

 

Doprovodí spolužáky na rytmické nástroje. 

 

 

Soustředí se na poslech skladeb. 

 

Odliší tóny podle výšky, síly a barvy. 

 

Umí propojit vlastní pohyb s hudbou. 

Rytmizace říkadel, dechová cvičení, hra na 

tělo. 

Pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, 

hlasová hygiena). 

 

Rytmizace, hudební improvizace, hra na 

nástroje Orffova instrumentáře. 

Vokální improvizace. 

Zvuk hudebních nástrojů, výška, síla, délka 

tónu, hudba vokální, instrumentální. 

Slavné melodie a skladby. 

Hudební skladatelé. 

Pohybová improvizace, pohybové hry. 

Taneční kroky. 

Pohybové vyjádření hudby. 

Čj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vl 

 

 

Tv 

5. ročník Učí se správně hospodařit s dechem při interpretaci 

písní – frázování. 

 

Umí napsat houslový klíč. 

 

Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním 

schopnostem. 

Rytmizace říkadel, dechová cvičení, hra na 

tělo. 

 

Nácvik zápisu houslového klíče. 

 

Česká hymna - vznik, nácvik. 

Lidové a umělé písně. 

Čj 

 

 

 

 

Vl 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Soustředí se na poslech. 

 

 

Chápe roli posluchače. 

 

Respektuje hudební projev druhých. 

 

Umí propojit vlastní pohyb s hudbou. 

Hudební skladatelé. 

Zvuk hudebních nástrojů. 

Taktování. 

Hudba vokální a instrumentální. 

 

Hudební styly a žánry. 

 

Pohybové hry, taneční kroky. 

Vl 

 

 

 

 

 

 

Tv 
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Vyučovací předmět Hudební výchova 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Umění a kultura dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Rytmicky doprovodí jednoduché písně na Orffovy 

nástroje. 

 

Má rytmické cítění. 

 

Dokáže podle svých individuálních schopností 

intonačně zazpívat jednohlasně.  

 

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 

Prohlubuje si základní poznatky z hudební nauky. 

 

Umí rozlišit vokální a instrumentální skladbu. 

 

Rozpozná vybrané hudební nástroje. 

 

Rozpozná některé vybrané žánry. 

 

Pohybem vyjádří základní taneční kroky. 

Hra na tělo, hra na Orffovy nástroje. 

 

 

Rytmické hádanky, ozvěny. 

Rytmické hudební žánry – polka, pochod. 

Intonační cvičení – vzestupná a sestupná řada 

tónů. 

 

Lidové a umělé písně. 

Vánoční koledy. 

Hudebně - vyjadřovací prostředky ve skladbě, 

houslový klíč. 

Píseň lidová a umělá. 

Skladba vokální a instrumentální. 

Poznávání hudebních nástrojů. 

 

Muzikál, opera, folklór, country. 

 

Pochod, polka, valčík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čj 

 

 

 

 

 

 

D 

 

Pz 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Dokáže vyjádřit pohybem obsah písně. Dramatizace písně. 

Hudebně – pohybové hry, relaxační techniky. 

Čj 

 

7. ročník Rytmicky doprovodí jednoduché písně na Orffovy 

nástroje. 

 

Rozvíjí svou hudební dovednost a rytmické cítění. 

 

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 

Soustředí se na poslech skladeb. 

 

Rozpozná vybrané hudební nástroje symfonického 

orchestru. 

 

 

Pohybem vyjádří základní taneční kroky. 

 

Dokáže vyjádřit pohybem obsah písně. 

Hra na tělo, hra na Orffovy nástroje. 

 

 

Notová osnova, koncert, opera, tempo. 

Dynamika, hudebně - vyjadřovací prostředky. 

Zpěv v jednohlasu a vícehlasu (kánon). 

Zpěv lidové a umělé písně. 

Poslech symfonie, muzikálu. 

 

Poznávání hudebních nástrojů a hudebního 

uskupení. 

Hudební skladatelé a jejich dílo, tvorba 

referátů. 

Pochod, polka, valčík. 

 

Dramatizace písně. 

Hudebně – pohybové hry, relaxační techniky. 

Spojení pohybu s hudbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It 

 

Čj 

 

 

 

Čj 

 

Pz 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Rytmicky doprovodí jednoduché písně na Orffovy 

nástroje. 

 

Rozvíjí svou hudební dovednost a rytmické cítění. 

 

Interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 

Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu. 

 

Rozpozná hudební žánry. 

 

 

 

Pohybem vyjádří základní taneční kroky. 

 

Dokáže vyjádřit pohybem obsah písně. 

Hra na Orffovy nástroje. 

Hudební i nehudební představy. 

 

Notová osnova, stupnice. 

Gotika, renesance, baroko, rokoko. 

Zpěv v jednohlasu a vícehlasu (kánon). 

Zpěv lidové a umělé písně. 

Poslechové skladby k výuce dějin hudby. 

 

Lidová píseň, country píseň, opera. 

Dechová hudba, populární hudba. 

Hudební skladatelé a jejich dílo, tvorba 

referátů. 

Pochod, polka, valčík. 

 

Dramatizace písně. 

Hudebně – pohybové hry, relaxační techniky. 

Spojení pohybu s hudbou. 

 

 

 

 

Z 

 

 

It 

 

 

 

Ov 

D 

 

 

 

Pz 

 

9. ročník Doprovodí písně pomocí ostináta. 

 

Prohlubuje si základní poznatky v oblasti hudební 

nauky. 

Vyjádření svých pocitů pomocí hudebních 

nástrojů. 

Notová osnova, stupnice. 

Klasicismus, romantismus. 

 

 

 

D 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník  

Zná a interpretuje vybrané lidové a umělé písně. 

 

 

 

Soustředí se na poslech skladeb většího rozsahu. 

 

 

Zná vybrané hudební skladatele a jejich díla. 

 

Pohybem vyjádří základní taneční kroky. 

 

Dokáže vyjádřit pohybem obsah písně. 

Grafický záznam melodie. 

Zpěv v jednohlasu a vícehlasu (kánon). 

Zpěv lidové a umělé písně, populární hudby, 

trampské písně. 

Vytvoření zásoby písní. 

Poslechové skladby k výuce dějin hudby. 

Poslech skladeb vlastního výběru žáků, 

referáty žáků. 

Nejvýznamnější hudební skladatelé a jejich 

díla. 

Taneční kroky klasických a moderních tanců. 

Muzikoterapie. 

Dramatizace písně. 

Hudebně – pohybové hry, relaxační techniky. 

Spojení pohybu s hudbou. 

 

 

It 

 

 

D 

 

 

Ov 

 

Pz 
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5.7.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 

5.7.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Obsah předmětu Výtvarná výchova si klade za cíl uplatňování neverbální komunikace, zlepšování jemné motoriky a získávání tak všestranné 

dovednosti, prostřednictvím tvůrčích činností zaměřených na vnímání, tvorbu a interpretaci se rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjadřovat a 

prezentovat emoce, představy, pocity, zkušenosti a myšlenky. Také napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu 

světu, vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci, napomáhá utváření postojů a hodnot. 

Časové vymezení 

Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 1. ročníku ZŠ a to v:  

       1. – 3. ročníku 1 hodina týdně, 

       4. – 7. ročníku 2 hodiny týdně, 

       8. – 9. ročníku 1 hodina týdně. 

Organizační vymezení 

K výuce je určena kmenová učebně s možností využití audiovizuální techniky, různorodých pomůcek. Výuka může také probíhat v prostorách 

parku. 

5.7.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k výtvarné práci a jejím výsledkům, 

− učíme žáky vytrvalosti při plnění výtvarných úkolů. 
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  kompetence k řešení problémů: 

− vedeme žáky k zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit problémové situace.  

 

  kompetence komunikativní: 

− učíme žáky využívat komunikativních dovedností. 

  

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k práci v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce, 

− u žáků posiluje sebevědomí a sociální chování. 

 

  kompetence občanské: 

− vytváříme kladný postoj k životnímu prostředí, k ostatním lidem a tvorům. 

  kompetence pracovní: 

− vedeme žáky k rozvoji motoriky, 

− dbáme na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při tvorbě. 
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5.7.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Výtvarná výchova 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Umění a kultura dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Osvojí sis správné držení tužky štětce, pera a nůžek. 

 

Seznámí se a využívá základní postupy malby a 

využívá k tomu další pomůcky. 

 

Ke kresbě využívá různý materiál. 

 

 

Jednoduše slovně sdělí, co vytvořil a proč. 

 

Veřejně prezentuje své práce. 

 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Základní výtvarné potřeby – štětce, paleta, 

barvy, aj. 

Seznámení s různými typy barev a jejich 

praktickým využitím – tempery, vodové a 

plakátové barvy. 

Vytrhávání, lepení, spojování, manipulace 

s předměty. 

Využití IT technologií – program Malování. 

Odůvodnění užití barev, techniky. 

 

Výstavka prací v rámci školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 

 

2. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Bezpečná a hygienická práce.  
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Rozpozná a pojmenuje linie. 

 

Rozliší teplé a studené barvy, barvy podobných 

odstínů i výrazně kontrastní. 

 

Vychází ze svého pozorování, fantazijních představ a 

prožitků. 

 

Hodnocení práce ostatních, vystihnutí nejzajímavější 

techniky, prvků. 

Rozlišení délky a síly linií. 

 

Hra a experimentování při poznávání linie, 

barev, tvarů, objektů a objemů. 

 

Kresba a malba různými typy barev, technik. 

Modelování různými modelovacími hmotami. 

 

Schopnost vyjádření různými způsoby 

(verbálně i nonverbálně).  

Společná hodnocení. 

 

3. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Pozná a rozliší tvary a objekty i na předmětech 

běžného života. 

 

Všímá si podobností. 

 

Rozpozná smyslově povrchy předmětů, jejich tvary. 

 

Využívá různé prostředky a je schopen je vhodně  

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Hra a experimentování při poznávání tvarů a 

objektů. 

Modelování v prostoru z prvků stavebnice. 

 

 

Výtvarné osvojení předmětů a rozlišení 

jednotlivých tvarů. 

Prostorová vyjádření s užitím nejrůznějších 

 

 

 

M 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník kombinovat (s dopomocí učitele). 

 

 

 

 

Veřejně prezentuje své práce. 

materiálů (i netradičních či přírodních) a 

prostředků. 

Výtvarné osvojení věcí a přírody. 

Tradiční i tvůrčí kombinování technik (s 

dopomocí učitele). 

P 

 

 

 

 

Pv 

4. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 

svého záměru nebo podle zadání. 

 

Rozpozná kresbu, malbu, fotografii, prostorové 

objekty, architekturu. 

 

Popíše, v čem spatřuje nápadné rozdíly. 

 

Dokáže sdělit, co bylo zdrojem inspirace pro jeho 

tvorbu. 

 

Přistupuje k tvorbě ostatních jako ke zdroji inspirace. 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Zobrazování osob, zvířat, věcí v ploše i 

prostoru. 

 

Geometrické prvky – objemy, vztahy, 

podobnost. 

Uplatnění písma s využitím hotového textu. 

 

 

Objektivní hodnocení vlastní práce, vyrovnání 

se s kritikou. 

 

Prezentace prací svých i všech spolužáků 

(výstavka, projekt, webové stránky školy). 

 

 

 

P 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Vybere si způsob zpracování, který je pro něj zajímavý 

a podnětný. 

 

 

 

 

Rozpozná světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě 

jej dokáže uplatnit. 

 

Dokáže ve své tvorbě experimentovat 

s nevyzkoušenými vizuálními prostředky a postupy. 

 

 

 

Vybere, uspořádá a představí výsledky své práce. 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Zobrazení konkrétních objektů lineární 

kresbou, základy kompozice. 

Modelování s modelínou, hmotou, těstem. 

Jednoduché ztvárnění pocitu z poslechu 

hudby, vzpomínky na hezký den (s dopomocí 

učitele). 

Výtvarné vnímání světla, stínu, barevných 

odstínů. 

Světlostní a barevné kvality, kontrast, rytmus. 

Využití netradičních materiálů – recyklování, 

práce s hmotou, hlínou (seznámení 

s technologií výroby). 

Využití netradičních technik. 

Využití IT technologií. 

Objektivní hodnocení prací svých i spolužáků. 

Výstavka. 

 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 

It 
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Vyučovací předmět Výtvarná výchova 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Umění a kultura dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Využívá prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, 

emocí, aktuálních nálad. 

 

 

Rozpozná, porovná a roztřídí linie a tvary. 

 

 

 

 

Vybírá a třídí výsledky vlastní tvůrčí činnosti pro 

prezentaci. 

 

Vnímá kriticky mediální sdělení a dokáže jej 

interpretovat. 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Umístění těla a objektů v prostoru. 

Kresba, malba, grafika. 

Tradiční i netradiční prostředky a jejich 

kombinace v ploše i v prostoru. 

Malba a kresba. 

Grafické znázornění objektů. 

Textury. 

Převod plošného tvaru do 3D vizualizace 

pomocí plastiky, modelování. 

Odůvodnění výběru zvolené techniky. 

 

 

Schopnost vyjádření různými způsoby 

(verbálně i nonverbálně). 

Společná diskuse nad mediálním sdělením. 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 

 

 

Čj 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Rozpozná, porovná a roztřídí linie a tvary. 

 

 

 

 

Hodnotí nezaujatě výsledky tvůrčí činnosti vlastních i 

ostatních prací, běžné i umělecké produkce. 

 

Dokáže popsat své pocity a vnímání uměleckého díla. 

 

Uplatňuje a reflektuje svůj vlastní výběr techniky 

uchopení výtvarného zpracování. 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Malba a kresba. 

Grafické znázornění objektů. 

Textury. 

Převod plošného tvaru do 3D vizualizace 

pomocí plastiky, modelování. 

Prohlídka prostor a vybavení školy. 

Výzdoba školy vlastními pracemi. 

Výstavky v rámci školy 

Akční tvar malby s kresby. 

Grafika, plastika postavy v pohybu. 

Společná hodnocení. 

Využití ICT technologií, médií (kombinace ve 

vlastní tvorbě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pv 

 

 

 

 

 

It 

 

8. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Využívá prostředky a postupy pro vyjádření vjemů, 

emocí, aktuálních nálad. 

 

Bezpečná a hygienická práce. 

 

 

Umístění těla a objektů v prostoru. 

Kresba, malba, grafika. 

Tradiční i netradiční prostředky a jejich  
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník  

Pracuje i s méně tradičními materiály. 

 

Používá moderní technologie (fotoaparát, PC, tablet, 

kamera). 

 

Uplatňuje a reflektuje svůj vlastní výběr techniky 

uchopení výtvarného zpracování. 

kombinace v ploše i v prostoru. 

Použití netradičních materiálů a věcí určených 

pro recyklaci. 

Využití ICT technologií, médií (kombinace ve 

vlastní tvorbě). 

 

Schopnost vyjádření různými způsoby, 

společná hodnocení. 

 

P 

 

It 

 

 

 

9. ročník Udržuje pořádek, dodržuje zásady hygieny a 

bezpečnosti práce. 

 

Rozpozná, porovná a roztřídí linie a tvary. 

 

 

 

 

Pracuje i s méně tradičními materiály. 

 

Používá moderní technologie (fotoaparát, PC, tablet, 

kamera). 

 

 

Bezpečná hygienická práce. 

 

 

Malba a kresba. 

Grafické znázornění objektů. 

Textury. 

Převod plošného tvaru do 3D vizualizace 

pomocí plastiky, modelování. 

Použití netradičních materiálů a věcí určených 

pro recyklaci. 

Využití ICT technologií, médií (kombinace ve 

vlastní tvorbě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Vnímá kriticky mediální sdělení a dokáže jej 

interpretovat. 

Tvorba vlastního mediálního sdělení – 

plakátek, leták, reklamní poutač. 

It 

Čj 
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5.8 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

Vyučovací předměty: Tělesná výchova, Pohybem ke zdraví 

5.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 

5.8.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Obsah předmětu Tělesná výchova rozvíjí obratnost, zdatnost a výkonnost žáků. Vede k upevňování zdraví, k podpoře zdravého životního stylu. 

Motivační hodnocení žáků vychází ze somatotypu žáka, bere v úvahu růstové a genetické předpoklady a aktuální zdravotní stav žáků. V případě 

zdravotního oslabení je prováděna korekce v běžných i specifických formách pohybového učení. 

Součástí obsahu předmětu je i zdravotní tělesná výchova. 

 

Časové vymezení 

Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět od 1. ročníku ZŠ a to v:  

       1. – 5. ročníku 3 hodiny týdně. 

Organizační vymezení 

K výuce je určena hala zámku, sportovní stadion, dětské hřiště, sportovní hřiště ZŠ i okolí školy. Výuka může probíhat také v zimním stadionu. 

V plaveckém bazénu se realizuje základní výuka plavání ve 2. období (4. - 5. ročník) na 1. stupni v celkovém rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

Výuku je možné splnit již v 1. období (1. – 3. ročník) 1. stupně. 

5.8.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 
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− vedeme žáky k chápání obecně užívaných termínů, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.  

 

  kompetence k řešení problémů: 

− vnímáme situace, při kterých mají žáci problémy, snažíme se najít nejvhodnější pomoc a řešení.  

 

  kompetence komunikativní: 

− nasloucháme potřebám svých žáků, vede žáky k otevřené komunikaci o jejich problémech. 

−   

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k vzájemnému naslouchání, 

− posilujeme jejich sebevědomí, 

− rozpoznáváme rizikové chování a jeho důsledky.  

 

  kompetence občanské: 

− vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 

− umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření vlastního zdravého životního stylu   

 

  kompetence pracovní: 

− vytváříme pozitivní vztah k fyzickým činnostem, 

−  reálně posuzujeme výsledky svých žáků.   
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5.8.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Tělesná výchova 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a zdraví dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových 

činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky 

při pohybových aktivitách. 

 

 

Získá kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 

 

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost. 

 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojení 

činnosti. 

 

Má osvojeny základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 

 

 

Intenzita pohybu, spontánní pohybové 

činnosti. 

Příprava organismu (příprava před pohybovou 

činností, uklidnění, zátěž, protahovací 

cvičení). 

Hygiena při TV (osobní hygiena, cvičební 

prostředí, vhodné oblečení a obutí). 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Pohybové hry (pohybové činnosti jednotlivce, 

dvojic, skupin, pohybové hry, hry motivační, 

tvořivé a napodobivé, využití tradičního a 

netradičního náčiní). 

 

Základy gymnastiky (průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení 

s  náčiním a na nářadí). 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Běh rychlostní - 50m, motivovaný rychlostní 

 

 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech. 

 

Zaujímá správné základní cvičební polohy. 

 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením. 

běh, hod míčkem. 

Základy  sport. her (průpravné hry, základní 

manipulace s míčem, základní herní činnosti 

jednotlivce, hry se zjednodušenými pravidly). 

Turistika a pobyt v přírodě (chování, ochrana 

přírody, chůze v terénu). 

Pobyt v zimní přírodě (hry na sněhu, základní 

techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na 

sáňkách a bobech). 

Konkrétní zdravotní oslabení,prevence, pohyb. 

režim. 

Vhodné oblečení, obutí, zásady správného 

držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů 

při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti. 

 

 

 

 

 

Pr 

 

 

 

 

 

 

Pr 

2. ročník Získá kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 

 

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost. 

 

 

Význam pohybu pro zdraví (pohybový režim, 

délka, intenzita pohybu, spontánní pohybové 

činnosti). 

Příprava organismu (příprava před pohyb. 

činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení). 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Reaguje na základní pokyny a povely k osvojení 

činnosti. 

 

Dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových 

činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky 

při pohybových aktivitách. 

 

Má osvojeny základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 

 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech. 

 

Zaujímá správné základní cvičební polohy. 

 

 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením. 

Rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových 

a koordinačních schopností. 

 

Hygiena při TV (osobní hygiena, cvičební 

prostředí, vhodné oblečení a obutí). 

 

 

Pohybové hry (pohybové činnosti jednotlivce, 

dvojic, skupin, pohybové hry, hry motivační, 

tvořivé a napodobivé, využití tradičního 

a netradičního náčiní). 

Základy gymnastiky (průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení 

s náčiním a na nářadí) 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Průpravná úponová cvičení (přetahy, přetlaky, 

odpory). 

Základní cvičební polohy, základní technika 

- jednoduchá speciální cvičení. 

Cvičení, soubor speciálních cvičení pro 

samostatné cvičení, relax. cvičení – celková 

a lokální, dechová cvičení). 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových 

činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky 

při pohybových aktivitách. 

 

 

Získá kladný postoj k motorickému učení a 

pohybovým aktivitám. 

 

Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost. 

 

Reaguje na základní pokyny a povely k osvojení 

činnosti. 

 

Má osvojeny základní způsoby lokomoce a 

prostorovou orientaci podle individuálních 

předpokladů. 

 

Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých 

polohách a pracovních činnostech. 

 

Zaujímá správné základní cvičební polohy. 

 

Intenzita pohybu, spontánní pohybové 

činnosti. 

Příprava organismu (příprava před pohybovou 

činností, uklidnění, zátěž, protahovací 

cvičení). 

Hygiena při TV (osobní hygiena, cvičební 

prostředí, vhodné oblečení a obutí). 

Bezpečnost při pohybových činnostech. 

Pohybové hry (pohybové činnosti jednotlivce, 

dvojic, skupin, pohybové hry, hry motivační, 

tvořivé a napodobivé, využití tradičního a 

netradičního náčiní). 

 

Základy gymnastiky (průpravná cvičení, 

jednoduchá akrobatická cvičení, cvičení 

s  náčiním a na nářadí). 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Běh rychlostní - 50m, motivovaný rychlostní  

běh, hod míčkem. 

 

Základy  sport. her (průpravné hry, základní 

manipulace s míčem, základní herní činnosti 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

Zvládá jednoduchá speciální cvičení související 

s vlastním oslabením. 

jednotlivce, hry se zjednodušenými pravidly). 

Turistika a pobyt v přírodě (chování, ochrana 

přírody, chůze v terénu). 

Pobyt v zimní přírodě (hry na sněhu, základní 

techniky pohybu a bezpečnosti při jízdě na 

sáňkách a bobech). 

Konkrétní zdravotní oslabení,prevence, pohyb. 

režim. 

Vhodné oblečení, obutí, zásady správného 

držení těla, dechová cvičení, vnímání pocitů 

při cvičení, nevhodná cvičení a činnosti. 

 

Pr 

4. ročník Zná význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se 

začleňovat pohyb do denního režimu. 

 

Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohybové 

činnosti. 

 

Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro 

provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové 

činnosti. 

 

Zdokonaluje základní pohybové dovednosti 

Rozvoj koordinačních a rychlostních 

schopností. 

 

 

 

 

Hygiena při TV (osobní hygiena, cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí). 

Bezpečnost při pohybových činnostech v 

různém prostředí. 

Pohybové hry (vytváření vlastních modifikací) 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník podle svých pohybových možností a schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržuje pravidla her. 

 

Jedná v duchu fair play. 

Základy gymnastiky (jednoduchá akrobatická 

cvičení, cvičení s náčiním). 

Rytmická a kondiční cvičení. 

Základy atletiky (rychlostní a vytrvalostní 

běh, skok do dálky, hod míčkem). 

Plavání (základní plavecké dovednosti) 

Pobyt v zimní přírodě (hry na sněhu). 

Další pohybové činnosti. 

 

Pravidla zjednodušených osvojovaných 

pohybových činností (her, soutěží). 

Zásady jednání a chování (fair play). 

 

5. ročník Zná význam tělesné zdatnosti pro zdraví a 

snaží se začleňovat pohyb do denního režimu. 

 

Zařazuje do pohybového režimu korektivní 

cvičení v souvislosti s vlastním svalovým 

oslabením. 

 

Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohybový 

projev a správné držení těla. 

 

Příprava organismu (příprava před pohybovou  

činností, uklidnění po zátěži, protahovací 

cvičení) 

Rozvoj koordinačních, vytrvalostních, 

silových a rychlostních schopností. 

 

 

Hygiena při TV (osobní hygiena, cvičebního 

prostředí, vhodné oblečení a obutí). 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Zvládá podle pokynu základní přípravu organismu 

před pohybovou činností i uklidnění organismu 

po ukončení činnosti a umí využívat cviky 

na odstranění únavy. 

 

Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady 

pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné 

pohybové činnosti. 

 

Zdokonaluje základní pohybové dovednosti 

podle svých pohybových možností a schopností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodržuje pravidla her. 

 

Jedná v duchu fair play. 

Zdravotně zaměřené činnosti (správné držení 

těla, průpravná, koordinační, kompenzační, 

relaxační, psychomotorická, dechová a jiná 

zdravotně zaměřená cvičení). 

 

Bezpečnost při pohybových činnostech 

v různém prostředí, první pomoc při úrazech v 

podmínkách TV. 

 

Základy gymnastiky a atletiky  

Pohybové hry (vytváření vlastních 

modifikací). 

Průpravná úponová cvičení. 

Základy sportovních her (průpravné hry, 

základní manipulace s odpovídajícím 

náčiním, základní herní činnosti jednotlivce). 

Turistika a pobyt v přírodě (chování v přírodě, 

ochrana přírody, chůze v terénu, atletické 

činnosti). 

Pravidla zjednodušených pohybových činností 

(her, soutěží), měření a posuzování 

pohybových dovedností. Olympijské symboly. 

 



185 

 

5.8.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pohybem ke zdraví 

5.8.2.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Předmět Pohybem ke zdraví vznikl sloučením vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. Obsah předmětu si klade za cíl vybavit 

žáky základními vědomostmi o lidském těle a hodnotném a zdravém způsobu života. Vede k upevňování zdraví, k podpoře zdravého životního 

stylu, rozvíjí obratnost, zdatnost a výkonnost žáků. Vede k upevňování zdraví, k podpoře zdravého životního stylu.  

Součástí obsahu předmětu je i zdravotní tělesná výchova. 

Časové vymezení 

Předmět Pohybem ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět od 6. ročníku ZŠ a to v:  

       6. – 9. ročníku 3 hodiny týdně. 

Organizační vymezení 

K výuce je určena hala zámku, sportovní stadion, dětské hřiště, sportovní hřiště ZŠ i okolí školy. Výuka může probíhat také v zimním stadionu, 

v PC učebně či v kmenové třídě. 

5.8.2.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 

  kompetence k učení: 

− vedeme žáky k chápání obecně užívaných termínů, umožňujeme každému žákovi zažít úspěch.  

 

  kompetence k řešení problémů: 

− vnímáme situace, při kterých mají žáci problémy, snažíme se najít nejvhodnější pomoc a řešení.  
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  kompetence komunikativní: 

− nasloucháme potřebám svých žáků, vede žáky k otevřené komunikaci o jejich problémech, 

− vedeme žáky k formulování vlastních názorů na problematiku zdraví.  

 

  kompetence sociální a personální: 

− vedeme žáky k vzájemnému naslouchání, 

− posilujeme jejich sebevědomí, 

− rozpoznáváme rizikové chování a jeho důsledky.  

 

  kompetence občanské: 

− vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé, 

− umožňujeme žákům, aby se podíleli na utváření vlastního zdravého životního stylu   

 

  kompetence pracovní: 

− vytváříme pozitivní vztah k fyzickým činnostem, 

− nabízíme dostatek situací k propojení problematiky člověka, jeho hygieny, ochrany jeho zdraví. 
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5.8.2.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pohybem ke zdraví 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověka a zdraví dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky a členy 

rodiny. 

 

Uvědomuje si základní životní potřeby a jejich 

naplňování ve shodě se zdravím. 

 

Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a 

v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu 

zdraví. 

 

Usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových 

schopností a o rozvoj pohybových dovedností 

základních sportovních odvětví včetně zdokonalování 

základních lokomocí. 

 

Cíleně se připraví na pohybovou činnost a její 

ukončení. 

 

Vztahy ve dvojici. 

Vztahy a pravidla soužití v prostředí 

komunity. 

Dětství, puberta, dospívání. 

 

 

Výživa a zdraví. 

Vliv vnějšího a vnitřního prostředí na zdraví. 

 

 

Význam pohybu pro zdraví – rekreační a 

výkonnostní sport, sport dívek x chlapců. 

Zdravotně orientovaná zdatnost. 

 

 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, 

relaxační cvičení. 

Ov 

 

 

 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Využívá základní kompenzační a relaxační techniky 

k překonání únavy. 

 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 

osvojené pohybové dovednosti a aplikuje je ve hře, 

soutěži, při rekreačních činnostech. 

 

 

 

 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 

korekci zdravotních oslabení. 

 

 

 

Pohybové hry, gymnastika, estetické a 

kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem. 

Základy sebeobrany. 

Atletika. 

Sportovní hry, plavání, bruslení. 

Turistika a pobyt v přírodě. 

Základní druhy oslabení, jejich příčiny a 

možné důsledky. 

 

 

 

Hv 

7. ročník Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku 

s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy. 

 

Dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých 

možností uplatňuje zásady zdravé výživy a zdravého 

stravování. 

 

Svěří se se zdravotním problémem. 

 

Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 

Sexuální dospívání a reprodukční zdraví. 

 

 

Tělesná a duševní hygiena. 

Denní režim. 

 

 

Autodestruktivní závislosti. 

Podpora zdraví a její formy. 

Ov 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník zdravím a sportem. 

 

Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a 

tomu přizpůsobuje pohybové aktivity. 

 

Posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 

označí příčiny nedostatků. 

 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého 

pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 

související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 

optimální provedení. 

 

 

Pohybové činnosti v nestandardním prostředí. 

 

 

Pohybové hry, gymnastika, estetické a 

kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým 

doprovodem. 

Základy sebeobrany. 

Atletika. 

Sportovní hry, plavání, bruslení. 

Turistika a pobyt v přírodě. 

 

 

 

 

 

 

8. ročník Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika 

spojená se zneužíváním návykových látek a 

provozováním hazardních her. 

 

Uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se 

sociálně patologickými jevy. 

 

Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a 

násilí. 

 

Ochrana před přenosnými chorobami. 

Rizikové chování. 

Těžké životní situace a jejich zvládání. 

 

Bezpečné chování a komunikace. 

 

 

Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Ov 

 



190 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a 

zvládá zajištění odsunu raněného. 

 

Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním 

provozu. 

 

Užívá osvojenou odbornou terminologii na úrovni 

cvičence, rozhodčího, diváka. 

 

Naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 

myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, 

respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při 

sportu. 

 

Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací 

zdravotního oslabení. 

První pomoc, improvizované ošetření a odsun 

raněného. 

 

Pravidla chování v přírodě a v silničním 

provozu, ochranné pomůcky. 

 

Tělocvičné názvosloví, smluvené pokyny, 

signály, gesta, značky. 

 

Historie a současnost sportu – významné 

soutěže a sportovci, olympismus. 

 

 

 

Vědomá kontrola cvičení. 

 

P 

 

 

P 

 

 

 

 

 

Čj 

Z 

 

 

 

 

9. ročník Uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním 

kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými 

lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě 

potřeby vyhledá odbornou pomoc. 

 

Ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich  

Mezilidské vztahy, komunikace a kooperace. 

Psychohygiena. 

 

 

 

Důležitá telefonní čísla a organizace. 

Ov 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník telefonní čísla. 

 

Chová se odpovědně při mimořádných událostech a 

prakticky využívá základní znalosti první pomoci při 

likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel. 

 

Chápe zásady zatěžování. 

 

Jednoduchými zadanými testy změří úroveň své 

tělesné zdatnosti. 

 

Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 

k úspěchu družstva a dodržuje ji. 

Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající 

z role hráče, rozhodčího, diváka. 

 

Sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a 

vyhodnotí je. 

 

Spolurozhoduje osvojované hry a soutěže. 

 

 

Manipulativní reklama a informace. 

Evakuace, prevence vzniku mimořádných 

událostí. 

 

Prevence a korekce jednostranného zatížení a 

svalových dysbalancí. 

Měření výkonů a posuzování pohybových 

dovedností. 

 

Pravidla osvojovaných her, závodů či soutěží. 

Zásady chování a jednání v různém prostředí a 

při různých činnostech. 

 

 

Měření, evidence, vyhodnocení. 

 

 

Pravidla fair play, spolupodílení se na 

stanovení pravidel. 

 

 

It 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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5.9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 

Vyučovací předmět: Pracovní vyučování 

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní vyučování 

5.9.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 

Obsahové vymezení 

Obsah vyučovacího předmětu Pracovní vyučování je rozdělen na čtyři tematické celky: 

• Práce s drobným materiálem 

• Konstrukční činnosti 

• Pěstitelské práce  

• Příprava pokrmů. 

Časové vymezení 

Pracovní vyučování se vyučuje jako samostatný předmět od 1. ročníku ZŠ a to v:  

       1. – 4. ročníku 2 hodiny týdně, 

       5. – 7. ročníku 3 hodiny týdně, 

       8. – 9. ročníku 2 hodiny týdně. 

Organizační vymezení 

Výuka probíhá společně pro skupinu žáků více ročníků v kmenové třídě, na školním pozemku, zámeckém parku a ve cvičné kuchyni. K výuce 

může být také využita učebna s audiovizuální technikou, PC učebna. 

5.9.1.2 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací postupy v tomto předmětu směřují k utváření těchto kompetencí: 
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  kompetence k učení: 

− pomáháme žákům osvojit si jednoduché pracovní návyky a učíme je používat potřebné pracovní nástroje a 

pomůcky 

 

  kompetence k řešení problémů 

− vedeme žáky k promýšlení vhodných pracovních postupů při plnění zadaných úkolů. 

 

  kompetence komunikativní 

− nabízíme žákům osvojení názvů pracovních nástrojů, nářadí a pomůcek a postupně je používat při popisu 

pracovního postupu 

 

  kompetence sociální a personální 

− připravujeme žáky na práci samostatnou i ve skupině 

 

  kompetence občanské 

− rozvíjíme u žáků kladný vztah k práci a odpovědnost za kvalitu své práce 

 

  kompetence pracovní 

− upevňujeme dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny při pracovním vyučování 
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5.9.1.3 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Pracovní vyučování 

1. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a svět práce dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů. 

 

 

  

 

 

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi. 

 

Provádí pozorování přírody a zhodnotí výsledky 

pozorování. 

 

Pečuje o nenáročné rostliny. 

 

 

Vlastnosti materiálu a jeho užití – přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, aj. 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití. 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Stavebnice – plošné, prostorové, práce 

s návodem, předlohou.  

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. 

 

 

Základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo. 

 

Pěstování rostlin – ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina). 

Pr 

Vv 

 

 

 

 

Čj 

M 

 

 

 

 

Pr 

 

 

 

 

 



195 

 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

1. ročník Chová se vhodně při stolování. 

 

Základní vybavení kuchyně. 

Stolování – jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování. 

 

Pr 

 

2. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů. 

 

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 

 

 

 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi. 

 

 

Provádí pozorování přírody a zhodnotí výsledky 

pozorování. 

 

Pečuje o nenáročné rostliny. 

Vlastnosti materiálu a jeho užití – přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, 

fólie aj. 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití. 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Stavebnice – plošné, prostorové. 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. 

Základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo. 

 

Pěstování rostlin – ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina). 

Pěstování pokojových rostlin. 

Pr 

 

 

 

 

 

 

Čj 

 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

2. ročník Chová se vhodně při stolování. 

 

Základní vybavení kuchyně. 

Stolování – jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování. 

 

3. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty 

z tradičních i netradičních materiálů. 

 

Pracuje podle slovního návodu a předlohy. 

 

 

 

 

Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se 

stavebnicemi. 

 

 

Provádí pozorování přírody a zhodnotí výsledky 

pozorování. 

 

Pečuje o nenáročné rostliny. 

Vlastnosti materiálu a jeho užití – přírodniny, 

modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, 

fólie aj. 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití. 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

Stavebnice – plošné, prostorové. 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. 

Základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo. 

 

Pěstování rostlin – ze semen v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, 

zelenina). 

Pěstování pokojových rostlin. 

Pr 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

3. ročník Připraví tabuli pro jednoduché stolování. 

 

Chová se vhodně při stolování. 

Základní vybavení kuchyně. 

Potraviny – výběr, nákup a skladování 

potravin. 

Stolování – jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování. 

Seznámení s el. spotřebiči. 

 

M 

4. ročník Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a na 

základě své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu. 

 

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic. 

 

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu. 

 

Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje 

zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Poskytne první pomoc při úrazu. 

 

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž  

Vlastnosti materiálu a jeho využití přírodniny, 

papír a karton, textil, drát. 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce. 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

Pr 

 

 

 

Čj 

Vv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník a demontáž. 

 

Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu. 

 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, 

poskytne první pomoc při úrazu. 

 

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 

vede pěstitelské pokusy a pozorování. 

 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 

rostliny. 

 

Volí podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní. 

 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví 

samostatně jednoduchý pokrm. 

 

Dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování. 

Stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční, 

sestavení jednoduchých modelů. 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. 

 

 

 

Základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, výživa rostlin osivo 

 

Pěstování rostlin – ze semene v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny) 

Zásady bezpečnosti práce s rostlinami. 

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie. 

Pěstování pokojových rostlin, podmínky pro 

pěstování. 

Základní vybavení kuchyně. 

Potraviny – výběr, nákup a skladování 

potravin. 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

Pr 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

4. ročník Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti práce.  

 

Poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Hygiena domácnosti – praní, žehlení. 

Stolování – jednoduchá úprava stolu, pravidla 

správného stolování. 

Bezpečná obsluha spotřebičů – základní 

technika v kuchyni (historie a význam). 

 

 

 

 

Vl 

5. ročník Vytváří přiměřenými pracovními operacemi a na 

základě své představivosti různé výrobky z daného 

materiálu. 

 

Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem 

prvky lidových tradic. 

 

Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní 

vzhledem k použitému materiálu 

 

Udržuje pořádek na pracovním místě, dodržovat 

zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Poskytne první pomoc při úrazu. 

 

Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž 

a demontáž. 

Vlastnosti materiálu a jeho využití přírodniny, 

papír a karton, textil, drát. 

Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a 

využití. 

Lidové zvyky, tradice, řemesla. 

 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy, 

organizace práce. 

 

Hygiena a bezpečnost při práci. 

 

 

 

 

Stavebnice – plošné, prostorové, konstrukční, 

sestavení jednoduchých modelů. 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

5. ročník Pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu. 

 

Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně 

vede pěstitelské pokusy a pozorování. 

 

Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné 

rostliny. 

 

Volí podle druhu pěstitelských činností správné 

pomůcky, nástroje a náčiní. 

 

Orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví 

samostatně jednoduchý pokrm. 

 

Dodržuje pravidla správného stolování a 

společenského chování. 

 

Udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje 

základy hygieny a bezpečnosti práce. 

Práce s návodem, předlohou, jednoduchým 

náčrtem. 

Montáž a demontáž jednoduchých předmětů. 

 

 

Základní podmínky pro pěstování rostlin – 

půda a její zpracování, výživa rostlin osivo 

 

Pěstování rostlin – ze semene v místnosti, na 

zahradě (okrasné rostliny) 

Zásady bezpečnosti práce s rostlinami. 

Rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie. 

Pěstování pokojových rostlin, podmínky pro 

pěstování. 

Základní vybavení kuchyně, příprava 

jednoduchého pokrmu. 

  

Potraviny – výběr, nákup a skladování 

potravin. 

 

Práce v domácnosti – hygiena domácnosti 

Stolování – jednoduchá úprava stolu, pravidla. 
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Vyučovací předmět Pracovní vyučování 

2. stupeň 

Zdrojem očekávaných výstupů je vzdělávací obor Člověk a svět práce dle RVP ZV. 

Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Učí se ručně obrábět dřevo, pilovat, smirkovat, měřit a 

orýsovat, sbíjet a mořit. 

 

Rýsuje na plech, dělí plech stříháním, ohýbá plech, 

začistí plech pilováním. 

 

Rozezná základní druhy plastů, ohýbá plasty za tepla a 

lepí je. 

 

Rýsuje na papír, lepí. 

 

Šije zadním stehem, stehuje. 

 

Pracuje podle návodu, manipuluje s malými předměty, 

pracuje s montážními klíči a šroubováky, promazává 

převody. 

 

Ošetřuje pokojové rostliny, připraví záhon k výsevu, 

zalévá, vyhrabuje trávník, pleje záhon. 

Dřevo – výroba nože na papír, model špachtle, 

prkénko na zeleninu, sbíjené krabičky, 

poličky. 

Kov – výroba háčků na tabuli, jmenovky ke 

klíčům s vyraženým textem, jednoduchý 

plechový svícen, plechová stěrka. 

Plasty – výroba stojánku na tužky, věšáček, 

stojánek na ubrousky. 

 

Papír – výroba desek na sešity, papírová 

krabička. 

Textil – šití knoflíků, textilní sáček 

s tkaničkou. 

Údržba a opravy na jízdním kole, práce se 

stavebnicemi (lego, Merkur atd.) 

 

 

Ošetřování pokojových rostlin, pěstování 

zeleniny, péče o trávník, chov drůbeže (teoret.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

Tv 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

6. ročník Myje a ošetřuje si vlasy, pleť a nehty, pečuje o 

oblečení, zvládá techniku úklidu v domě se základními 

úklidovými prostředky. 

 

Ošetří drobná poranění 

 

Pracuje bezpečně ve školní cvičné kuchyni, používá 

základní kuchyňské vybavení. 

 

Připraví jednoduchá jídla podle zásad správné výživy 

ovládá základy stolování. 

 

Je seznámen s praktickým využitím základních 

pěstitelských prací a práce se dřevem. 

Péče a hygiena vlastního těla, fénování vlasů, 

práce s vysavačem, mytí nádobí, péče o WC a 

koupelnu. 

 

První pomoc – lékárnička v domě 

 

Seznámení se základním vybavením cvičné 

kuchyně, bezpečnost při práci ve cvičné 

kuchyni. 

Zdravá výživa, příprava pomazánek, 

zeleninového salátu, polévky, pokrmy 

z brambor. 

Základní pravidla stolování. 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

7. ročník Dělí dřevo a provádí jednoduchou montáž vruty, 

lepením a sbíjením. 

 

Tvaruje a dělí plech stříháním, lemováním, ohýbáním. 

 

Ohýbá plast za tepla, lepí plasty, řeže plasty 

 

Rýsuje přesně na papír a dělí ho.  

Dřevo – krabička s přihrádkou, konzole na 

květiny, věšák na ručník, hračka. 

 

Kov – formičky na cukroví, lemovaná 

plechová krabička, kování skob. 

Plasty – věšák na utěrky, zásobník na koření. 

 

Papír – modely geometrických těles, leporela. 

 

 

 

 

 

 

 

M 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

7. ročník Šije zadním stehem, obšívá, lemuje okraje látky. 

 

Umí základní údržbu zámku, klik a závěsů dveří a 

oken, základní údržbu zahradního a stavebního nářadí. 

 

Pěstuje a ošetřuje základní druhy květin venkovních, 

dále vybrané druhy zeleniny. 

Pracuje v pařeništi. 

 

 

Eviduje a určuje základní výdaje v domácnosti. 

 

Umí základní techniku praní a sušení oděvů. 

 

Sestaví jednoduchý jídelníček. 

 

Připraví jednoduché hlavní jídlo a zeleninový salát 

Textil – šití zadním stehem lemované 

prostírání. 

Údržba zámků a klik, montáž a demontáž 

vozíku a stavebního kolečka. 

 

Pěstování okrasných květin na zahradě, 

pěstování různých druhů zeleniny (pařeniště, 

skleník). 

Chov domácích králíků (teoreticky), obsluha 

sekačky. 

Výdaje v domácnosti (jídlo, ošacení, energie). 

 

Péče o oděvy (praní, žehlení) 

 

Skupiny potravin, jídelníček, vaření polévek. 

 

Jednoduché hlavní pokrmy (i úprava masa), 

zeleninové přílohy 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

Tv 

 

8. ročník Přesně rýsuje na dřevo, řeže, dlabe a provádí 

povrchovou úpravu. 

 

Ohýbá, spojuje a piluje plech.  

Dřevo – čepování – krabička s přihrádkou, 

hračka, povrchová úprava. 

 

Kov – pilování, ohýbání, šroubované spoje,  
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

8. ročník  

Lépe ohýbá a vrtá plast. 

 

Lepí modely geometrických těles. 

 

Zná postup při řezání skla a techniku broušení hran 

skla. 

 

Zapojí jednoduchý el. obvod, zná pravidla bezpečnosti 

při práci s elektrickými spotřebiči. 

 

Pěstuje a ošetřuje základní druhy zeleniny a drobného 

ovoce, ošetřuje půdu a travní plochy. 

 

Ovládá základní úkony při úklidových pracích a 

drobné údržbářské práce v domácnosti. 

 

Připraví jednoduché menu k obědu a prostře stůl. 

 

Zná zásady zdravé výživy. 

nýtování. 

Plasty – věšák na utěrky, zásobník na koření. 

 

Papír – modely geometrických těles. 

 

Sklo – řezání a broušení skla, zasklený 

obrázek. 

 

Práce na demonstračním elektro panelu, 

zapojování jednoduchých elektrických obvodů 

 

Sklizňové práce, rytí a úprava půdy, sekání 

trávy ručně i sekačkou, údržba zahradnického 

nářadí. 

Úklidové práce s mechanizací, údržba 

v domácnosti (zámky, sifony, sádrování, 

špalíčkování) 

Příprava oběda, zeleninové menu, stolování, 

příprava prostírání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

P 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Strojně obrábí dřevo, kov i plasty. 

 

Zhotoví složitější výrobek ze dřeva, kovu i plastu, 

seznámí se s řezáním závitů.  

 

Zdokonaluje se v dovednostech při řezání a 

zabrušování skla. 

Zná základní údržbu jízdního kola, mopedu, zahradní 

motorové mechanizace. 

 

 

Dbá na bezpečnost při práci. 

 

Podá první pomoc při poranění v dílně a na školním 

pozemku. 

 

Pěstuje a ošetřuje základní ovocné a okrasné dřeviny, 

pečuje o zahradní nářadí, provádí drobné opravy. 

 

Je seznámen se základy zednických prací, malířských 

prací a natěračských prací. 

 

Dřevo – strojové obrábění: vrtání, hoblování – 

stolička, ptačí budka, hračka. 

Kov – pilování, řezání, vrtání, řezání závitů – 

el. magnet, mat. klíč. 

Plasty – lepení – brýle, držák do koupelny. 

Sklo – stojánek na foto. 

 

Údržba a oprava jízdního kola, mopedu a 

malého motocyklu (teoreticky), údržba 

zahradní motorové sekačky (výměna oleje, 

filtrů atd.). 

 

 

Sklizňové práce, rytí a úprava půdy, sekání 

trávy ručně i sekačkou, údržba zahradnického 

nářadí. 

 

 

 

Jednoduché zednické, malířské a natěračské 

práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

Ch 
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Ročníky/Aktivity Očekávané výstupy Učivo Mezipředmětové vazby 

9. ročník Připraví celodenní menu.  

 

Umí používat mixer, varnou konvici. 

 

Je seznámen s výběrem učebních oborů, s pracovně 

právní legislativou (dotazníky, pracovní smlouva) s 

legislativními pravidly pro drobné podnikání. 

Domácí hospodaření, platby, rozpočet. 

Příprava celodenního menu, práce 

s motorovými kuchyňskými spotřebiči. 

 

Učební obory, kvalif. požadavky, poradenské 

služby, úřad práce, pracovní smlouva, základní 

informace k podnikání (dny otevřených dveří, 

úřad práce, burza středních škol a učilišť). 

M 

 

 

 

It 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 

6.1.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci    

Jednou z hlavních součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení a klasifikace žáků. Cílem těchto pravidel je pomoci pracovníkům ve 

sjednocení hodnotících a klasifikačních měřítek a stanovit tak všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení.  

• Hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáka je chápáno ve dvou formách – hodnocení slovní a hodnocení klasifikací. 

• Hodnocení slovní a hodnocení klasifikací jsou trvalou součástí výchovy a vzdělávání žáků školy. Hodnocení a klasifikace přispívá k 

osobnímu rozvoji žáka a odpovědnému vztahu k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.  

• Pravidla pro hodnocení řídí postup po stránce pedagogické a didaktické v průběhu i v závěru klasifikačního období. Uvádí požadavky na 

zajištění a posouzení úrovně očekávaných kompetencí – výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých vyučovacích 

předmětů školního vzdělávacího programu (ŠVP).  

• Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování je:  

   - jednoznačné,       

   - srozumitelné,  

   - srovnatelné s předem stanovenými kritérii,  

   - včasné, 

   - všestranné. 

• Při hodnocení posuzuje pedagogický pracovník výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu a 

vnějšímu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné.  
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• Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel se souhlasem školské rady. 

6.1.2 Zásady hodnocení  

Při vzdělání jsou výsledky vzdělání žáka ve škole hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným 

výstupům ŠVP, s přihlédnutím k vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Hodnocení zahrnuje také píli žáka a jeho přístup ke 

vzdělávání. 

Hodnocení chování žáka ve škole je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně 

verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen a informuje v co 

nejkratší době třídního učitele, školní metodičku prevence, případně ředitele školy (u závažnějších přestupků).  

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků pedagogičtí pracovníci uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákům, zejména:  

   - neklasifikují žáky hned po jejich návratu do školy při nepřítomnosti delší než jeden týden,  

   - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, a dát mu příležitost to prokázat,  

   - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné,  

   - při prověřování znalostí musí mít žáci dostatek času k pochopení, naučení, procvičení a zažití učiva, 

   - ke konci klasifikačního období musí mít učitel dostatek podkladů pro jednoznačné hodnocení, 

   - je nutné rozlišovat, co je předmětem hodnocení prospěchu a co je předmětem hodnocení chování. 

Výchovný poradce a třídní učitel jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením pedagogicko – psychologického vyšetření, která mají 

vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost své klasifikace i způsob 

získávání známek (písemné, ústní).  
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V případě dlouhodobé nepřítomnosti (např. ukončení pracovního poměru v průběhu klasifikačního období, dlouhodobá nemoc) předá 

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli vedení školy.  

Žák je hodnocen a klasifikován ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu pro daný postupný ročník, pokud nebyl 

rozhodnutím ředitele školy z předmětu uvolněn.  

Stupeň hodnocení a klasifikace určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný 

stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě (např. pracovní vyučování). Výjimku tvoří komisionální zkoušky.  

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých 

výkonech pro určitou indispozici.   

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na pedagogické radě, a to zpravidla v listopadu a dubnu, dále na 

konci jednotlivých pololetí. Se zákonným zástupcem projedná vzniklou situaci třídní učitel a vyučující učitel daného předmětu. 

Při klasifikaci prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl 

za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace, ale přihlíží se k systematičnosti, snaze 

a smyslu pro plnění úkolů. Stupeň prospěchu musí odpovídat průběžnému hodnocení a známkám, které žák získal a které byly sděleny zákonným 

zástupcům. Při hodnocení se využívá i sebehodnocení žáka.  

Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími ve třídě a po projednání na pedagogické radě.  

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu. Pedagogové hodnotí a klasifikují chování 

žáků ve škole a při akcích pořádaných školou.  

Na konci každého klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, učitelé příslušných předmětů zapíší číslicí výsledky celkové 

klasifikace do katalogových listů, připraví návrhy na případnou klasifikaci v náhradním termínu, návrhy na konání opravných zkoušek. U žáků 

hodnocených slovně se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně. 

Zákonní zástupci jsou o prospěchu a chování žáka informováni třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů takto:  

   - průběžně v žákovských knížkách,   



210 

 

   - před koncem každého čtvrtletí školního roku (klasifikační období),  

   - okamžitě při porušení školního řádu,  

   - případně vždy, kdy o to požádají zákonní zástupci.  

6.1.2.1 Základní pravidla pro použití klasifikace   

• Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování.  

• Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky.  

• Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a 

tvořivost žáka.  

• Při klasifikaci učitel používá pěti klasifikačních stupňů.  

• Písemné práce žáků jsou zakládány do složek. 

• Všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně připravit.  

• Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – uvědomění si chyby je příležitost naučit se lépe. 

Klademe důraz na zpětnou vazbu. 

6.1.2.2 Základní pravidla pro použití slovního hodnocení  

• Hodnocení je prvotně zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností žáka. Žák dostává informace o tom, jakým 

způsobem může dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech.  

• Učitel hodnotí pokrok u žáka, porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.  

• Hodnocení je vždy adresné.   

• V průběhu vzdělávání a výchovy mohou být rodiče žáků l. – 3. ročníku informováni slovním zápisem s měsíční pravidelností.  

• Ve 4. – 5. ročníku může být čtvrtletní klasifikace doplněna slovním hodnocením formou osobního dopisu žákovi. 
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6.1.3 Kritéria hodnocení žáků  

Při stanovování kriterií hodnocení našich žáků je třeba mít na zřeteli specifičnost jejich mentálních schopností, které ovlivňují úroveň:    

   - ústního i písemného projevu,  

   - zvláštnosti paměti, 

   - míru samostatné práce,  

   - aktivitu, snahu o objevování, zvídavost, zájem o školní práci,  

   - přesnost a spolehlivost při plnění zadaných úkolů,  

   - soustředěnost a svědomitost,  

   - projevy chování. 

Při dílčím i celkovém hodnocení učitel uplatňuje vůči žákům přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Učitelé přihlížejí:  

   - k vynaloženému úsilí a pečlivosti žáka,  

   - k osobitým zájmům žáka ve škole,  

   - k účasti žáka v mimoškolní činnosti,  

   - k úrovni jazykového projevu odpovídajícího dorozumívacím možnostem žáka,  

   - k aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, 

   - k věkovým zvláštnostem žáka.  

Zjišťování hodnocení žáků v oblasti prospěchu a chování se děje soustavným pozorováním, zkoušením, analýzou žákovských prací, studiem 

dokumentace o žákovi. Zkoušky žáků se provádějí průběžně po celý rok v různých formách přiměřených možnostem našich žáků.   

Hodnocení musí být za všech okolností kladným motivačním prostředkem v práci žáků.   
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6.1.3.1 Pravidla hodnocení žáků  

Klasifikace klasifikačním stupněm 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin.  

Předměty s převahou teoretického zaměření:  

      - klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo,  

      - hodnotíme podle vynaloženého úsilí, oceňujeme každou snahu nad rámec povinností, 

      - žákům umožníme chyby a nedostatky napravit, na způsobu se s nimi dohodneme,  

      - seznámíme žáky s cíly, kritérii a způsobem hodnocení jeho činností a znalostí, 

      - motivujeme je tak, aby pochopili, že se učí pro sebe a ne pro známky,  

      - klasické zkoušení nahrazujeme jinými způsoby zjišťování vědomostí,  

      - žákům umožníme prokázat znalosti ústně i písemně,  

      - žáky vedeme k tomu, aby sami našli rezervy a zhodnotili příčiny, které vedly k neúspěchu, 

      - zákonné zástupce informujeme průběžně o prospěchu žáků v žákovské knížce,  

      - písemné práce a testy zakládáme po dobu aktuálního školního roku,  

      - v jednom dni mohou žáci konat jen jednu písemnou práci.  

 Předměty s převahou praktických činností, výchovného a estetického zaměření:  

      - hodnotíme individuálně jen podle schopností a vynaloženého úsilí,  

      - zadáváme takové úkoly, aby každý žák mohl být úspěšný,  

      - umožňujeme prezentaci žákovských prací. 

 Hodnocení práce v zájmových útvarech:  

      - hodnotíme pouze slovně – pracoval nebo pracoval úspěšně,  

      - posuzujeme především snahu a pravidelnost docházky, 
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V celkovém hodnocení žáků používáme klasifikaci známkami v pěti klasifikačních stupních. Zároveň používáme i hodnocení slovní. Pro výběr 

způsobu celkové klasifikace žáka upřednostňujeme po dohodě se zákonnými zástupci takový způsob (známkování nebo slovní hodnocení), který 

nejlépe vystihne celkovou osobnost žáka a posílí jeho kladnou motivaci k dalšímu učení.  

Při klasifikaci výsledků vzdělávání žáků v předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se respektuje:    

   - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadavků daných předmětů,  

   - kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované rozumové a motorické činnosti,   

   - výstižnost a jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

   - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů a získané zkušenosti využít v praxi,  

   - aktivita v přístupu k činnostem a vztah k nim,  

   - schopnost samostatné práce.   

V povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu 

takto:   

                           1 – výborný  

                           2 – chvalitebný  

                           3 – dobrý  

                           4 – dostatečný  

                           5 – nedostatečný  

Kritéria pro klasifikaci:  

    Stupeň 1 (výborný)  

           Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů správně nebo s menšími chybami.  

   Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je schopen samostatně pracovat po předběžném návodu  

   učitele.   
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    Stupeň 2 (chvalitebný)  

   Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů s menšími chybami. Ústní a 

   písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je schopen pracovat s menšími obtížemi po  

   předběžném návodu učitele. 

    Stupeň 3 (dobrý)  

           Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit jen za pomoci 

   učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit úkoly pod dohledem učitele. 

   Stupeň 4 (dostatečný)  

           Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti dokáže uplatnit velmi  

   omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod 

   trvalým vedením učitele.   

   Stupeň 5 (nedostatečný)  

          Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není schopen pracovat ani s trvalou 

   pomocí učitele. 

Slovní hodnocení 

Výsledky vzdělání v povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou v případě převedení klasifikace 

do slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k formulovaným výstupům.   

• Pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení jsou následující zásady: 

                                                klasifikace  x  slovní vyjádření                 

                            1 – výborný    ovládá bezvadně  

                            2 – chvalitebný   ovládá  
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                            3 – dobrý    v podstatě ovládá          

                            4 – dostatečný    ovládá se značnými mezerami  

                            5 – nedostatečný   neovládá  

• Pro stanovení celkového hodnocení žáka do osobních záznamů pro jednotlivé oblasti jsou následující zásady:  

                                   klasifikace  x  slovní vyjádření               

- 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   na návodné otázky odpovídá nesprávně   

  

 - celkové uplatnění vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští:  

    1 – výborný    užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, s 

         jistotou a přesně  
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    2 – chvalitebný   dovede používat vědomostí a dovedností 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    i s pomocí učitele dělá podstatné chyby  

    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   aktivní, učí se odpovědně a se zájmem  

    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 neúčinné 

Chování 

Stupně hodnocení chování a prospěchu dle §14 a §15 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, jejich charakteristika včetně předem stanovených kritérií. 

• Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení takto:  

                          1 – velmi dobré  

   Stupeň 1 (velmi dobré)   

           Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která dodržuje. Projevuje 

   dobrý vztah k učitelům i spolužákům.  

                          2 – uspokojivé  

   Stupeň 2 (uspokojivé)  
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    Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti ustanovení  

   školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

   chyby napravit. Žák má 11 až 20 neomluvených hodin.  

                          3 – neuspokojivé  

       Stupeň 3 (neuspokojivé)  

    Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a porušuje právní 

   normy. Přes udělená opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. Žák má  

   více než 20 neomluvených hodin.  

Výchovná opatření 

Všechna výchovná opatření se udělují až po projednání v pedagogické radě. Navrhuje třídní učitel po konzultaci s vyučujícími ve třídě.  

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo udělení opatření k posílení kázně a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi (zápisem do žákovské knížky) a jeho zákonnému zástupci (doporučeným dopisem) a zároveň toto zaznamená do dokumentace 

školy (třídní výkaz, katalogový list, pedagogický deník).  

Udělení pochvaly a opatření k posílení kázně se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.  

  

• Pochvaly a jiná ocenění 

 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v 

 pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

 statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci a za reprezentaci školy na veřejnosti.   

 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy 

 udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou školní práci, za vzorné plnění školních 

 povinností, za vzornou docházku, za školní iniciativu, za reprezentaci školy na veřejnosti a za příkladné činy.  



218 

 

• Kázeňská opatření 

 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit tato opatření k posílení kázně:  

− napomenutí třídního učitele – za drobné přestupky (zapomínání, neplnění zadaných úkolů, neplnění školního řádu), 

ztrátu žákovské knížky, 

− důtku třídního učitele – za závažnější či opětovné porušení školního řádu (úmyslné ublížení spolužákovi, za 

podvodné jednání), 

− důtku ředitele školy – za porušování norem slušnosti, agresivitu vůči spolužákům i dospělým, zvláště hrubé slovní a 

úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům i pracovníkům školy, za krádeže, šikanu a vandalismus, 1 – 10 

neomluvených hodin.  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka, chování a celkové hodnocení na vysvědčení  

Každé pololetí školního roku se žákovi vydává vysvědčení.  Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na základní škole praktické je vyjadřováno klasifikačním stupněm (klasifikace). Při 

hodnocení žáka na 1. stupni základní školy se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na 2. stupni základní školy je stupeň hodnocení 

vyjádřen odpovídajícím slovem (1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný). 

V odůvodněných případech (na základě doporučení SPC) se použije kombinace slovního hodnocení a klasifikace. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce. 

Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období navštěvují školu při zdravotnickém zařízení a byli tam 

klasifikováni za pololetí ve všech, případně jen v některých předmětech, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich 



219 

 

klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli 

vyučováni, se neklasifikují.  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

    prospěl (a) s vyznamenáním   

    prospěl (a)  

    neprospěl (a)  

Komisionální a opravné zkoušky 

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  

Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni 

skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.  

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, popřípadě znovu do devátého ročníku.  

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. 

Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.  

Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o 

přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální 

přezkoušení žáka.  


