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1 Identifikační údaje  

1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

VIZE ŠKOLY:  ZŠ Bratrství Čechů a Slováků je školou aktivní, rozvíjející myšlení, porozumění a osobní 

zodpovědnost. Usiluje o zlepšování výsledků vzdělávání a výchovy aktuálními poznatky a metodami. 

Vytváří podmínky a předpoklady pro co nejlepší individuální uplatnění každého žáka v budoucím 

životě. Změnu vnímá jako podnět ke svému neustálému rozvoji. Je školou s efektivním řízením a 

racionálním hospodařením. Je otevřeným komunitním centrem vzdělanosti mikroregionu.  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 

1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace  

ADRESA ŠKOLY:   Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem, 76861  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:  Mgr. Jitka Vašalovská 

KONTAKT:   e-mail: vasalovska@zsbrat.cz;zsbrat@zsbrat.cz; web: www.zsbrat.cz; telefon: 573 380 

781, 573 380 782  

IČ:  70833648  

IZO:  102519323  

RED-IZO:  600118495  

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:   Mgr. Jitka Vašalovská  

1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Město Bystřice pod Hostýnem  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Masarykovo náměstí 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem  

KONTAKTY:    

Masarykovo náměstí 137, 76861 Bystřice pod Hostýnem  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST OD:  1. 9. 2020  

VERZE SVP:  13  

DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:  26. 8. 2020  
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DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  25. 8. 2020  
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2 Charakteristika školy  

2.1 Úplnost a velikost školy  

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres 

Kroměříž, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. 

Škola se řadí svým počtem žáků mezi velké školy.   

2.2 Umístění školy  

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků je plně organizovaná městská škola s 9 postupnými ročníky. 

Na 1. i 2. stupni jsou zpravidla 2–3 paralelní třídy v ročníku. Škola je umístěna na okraji města. Škola 

je spádovou pro okolní obce – Chvalčov, Loukov, Slavkov pod Hostýnem, Komárno, Osíčko, Blazice.  

2.3 Charakteristika žáků  

Školu navštěvují žáci z Bystřice pod Hostýnem. Třetinu žáků školy tvoří dojíždějící žáci z okolních 

obcí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou 

dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.  

Trvalou péči škola věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Odborně školení učitelé 

pracují se všemi žáky v dyslektických kroužcích a v logopedickém kroužku. Škola vzdělává 

individuálně integrované žáky v běžných třídách. Škola má zkušenosti se vzděláváním tělesně 

postižených žáků. Pro tyto žáky je zpracován individuální vzdělávací plán, působí zde také asistenti 

pedagoga  

Škola věnuje péči i žákům nadaným a umožňuje jim rozvíjet své schopnosti.  

2.4 Podmínky školy  

Škola je  úplná plně organizovaná  škola. Ve škole funguje školní družina. Žáci mají k dispozici 

zařízení školního stravování - školní jídelnu a výdejnu. Stravovací zařízení se nachází v budově školy.  

Vyučování probíhá v českém jazyce.  

Počet školních budov je 2 - 5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pěstitelský pozemek, sportovní hřiště. Bezbarierový přístup je zajištěn částečně, jen v 

některých budovách. Pro trávení volného času je k dispozici zahrada, školní dvůr, bufet, studovna, 

učebny informatiky. Žákům jsou k dispozici šatny s vlastními šatními skříňkami.  

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: Přírodopis, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, pracovní činnosti - elektrodílna a dřovodína, cvičná kuchyňka, 2 tělocvičny, 
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výtvarná výchova, zeměpis, výchova k občasntví a učebna s interaktivní tabulí. Dále škola poskytuje 

žákům možnost pro připojení k internetu využít 55 pracovních stanic, specializované učebny, 

pracovní stanice ve společných prostorách školy, bezdrátové připojení v části školy.  

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, 

ICT, pracovní činosti, tělesná výchova, kabinet 1. stupně.  

 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty - besedy v oblasti 

protidrogové prevence, prevence šikany a kyberšikany, kurzy 1. pomoci.  

2.5 Vlastní hodnocení školy  

2.5.1 Oblasti autoevaluace  

Oblasti  vlastního hodnocení školy  

Vzdělávací program:  

 soulad realizovaného ŠVP s RVP pro základní vzdělávání  

Podmínky vzdělávání:  

 úroveň řízení školy  

 personální, materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání, 

kvalita pracovního prostředí školy  

 vyučovací a školní klima  

 podpora školy žákům  

 spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání  

Průběh vzdělávání  

 podpora dosahování vzdělávacích cílů  

 individuální vzdělávací potřeby  

 kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Výsledky vzdělávání  

 dosahování vzdělávacích cílů  

 hodnocení žáků  
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 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům  

2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace  

Oblasti 

autoevaluace  

Cíle a kritéria 

autoevaluace  

Nástroje autoevaluace  Časové rozvržení 

autoevaluačních 

činností  

Vzdělávací 

program  

Soulad ŠVP s RVP   pozorování a evidence 

pozorovaných jevů, 

hospitace,  

 vnější evaluace (hodnocení 

zřizovatelem, krajem, ČŠI)  

průběžně  

   

četnost vnější 

evaluace škola 

neovlivní  

Podmínky 

vzdělávání  

Úroveň řízení školy   porady vedení školy  

 porady rozšířeného vedení 

školy  

 pedagogické rady  

 dotazníky pro učitele a 

rodiče  

 rozhovor s učiteli  

 spolupráce s Klubem rodičů 

a školskou radou  

1x týdně  

1x za měsíc  

5xročně  

1x za 3 roky  

průběžně  

průběžně, 

schůzky dle plánu 

školy  

Podmínky ke 

vzdělávání 

(personální, 

materiální, 

technické, 

ekonomické, 

hygienické, aj.)  

 pozorování, hospitace  

 mapování vztahů ve 

třídách  

 požadavky učitelů  

 dotazníky pro žáky, učitele, 

rodiče  

 dodržování zákonných 

norem  

průběžně  

průběžně  

průběžně, po 

schůzkách PK  

1x za 3 roky  

průběžně  

Vyučovací a školní 

klima  

 hospitace, pozorování  průběžně  
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 dotazníky pro žáky, učitele, 

rodiče  

 spolupráce s žákovskou 

radou, ankety  

 jednání pedagogických rad, 

provozní porady  

1x za 3 roky  

1x za měsíc  

5x ročně  

průběžně  

Podpora školy 

žákům  

 hospitace a pozorování  

 rozhovor se žáky, učiteli, 

rodiči  

 dotazníky pro žáky, učitele, 

rodiče  

 spolupráce s žákovskou 

radou  

 spolupráce s ŠPP  

 klub domácích úkolů  

průběžně  

průběžně  

1x za 3 roky  

1x za měsíc  

průběžně  

Spolupráce s rodiči, 

vliv vzájemných 

vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob 

na vzdělávání  

 třídní schůzky a konzultace 

rodičů a žáků s učiteli  

 dny otevřených dveří  

 podpora domácí přípravy 

žáků  

 schůzky Klubu rodičů  

 schůzky školské rady  

 konzultace s odborníky ze 

ŠPP  

5x za rok a dle 

potřeby  

2x za rok  

4x za rok  

2x za rok a dle 

potřeby  

1x měsíčně a dle 

potřeby  

Průběh 

vzdělávání  

Podpora dosahování 

vzdělávacích cílů  

 hospitace a pozorování  

 rozhovor se žáky, učiteli, 

rodiči  

 prezentace žákovských 

prací  

průběžně  

průběžně  

průběžně  

   

Individuální 

vzdělávací potřeby  

 spolupráce s ŠPP  

 spolupráce s PPP  

průběžně  

dle potřeby  
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 kontrola individuálních 

vzdělávacích plánů  

2x ročně  

Kvalita personální 

práce, kvalita dalšího 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků  

 hospitace a pohospitační 

pohovor  

 řízený rozhovor 

a konzultace  

 kontroly pedagogické 

dokumentace  

 vedení přehledu aktivit ped. 

pracovníků  

 vedení přehledu 

o vzdělávání pedagogických 

pracovníků a společné 

vzdělávání  

průběžně  

průběžně  

průběžně  

průběžně  

Výsledky 

vzdělávání  

Dosahování 

vzdělávacích cílů  

 hospitace a kontrolní 

činnost  

 prezentace žákovských 

prací  

 ročníkové srovnávací 

prověrky  

 výroční zprávy o činnosti 

předmětových komisí  

 SCIO testy v  8. a 9. ročníku 

(projekt PPPZ, Stonožka)  

 ředitelské prověrky v 2. –5. 

ročníku z M, Čj  

 srovnávací testy v 5. a 6. 

ročníku  

 rozhovory se žáky, učiteli, 

rodiči  

průběžně  

   

Hodnocení žáků   hospitace a kontrolní 

činnost  

 rozhovory se žáky, učiteli, 

rodiči  

průběžně  

průběžně  
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 rozbory žákovských 

hodnotících 

a sebehodnotících výroků  

 přehledy o hodnocení 

prospěchu a chování žáků  

čtvrtletně  

   

po čtvrtletní 

klasifikaci  

Úroveň výsledků 

práce školy  

 SCIO testy v 8. a 9. ročníku 

a rozbor hodnotící zprávy  

 rozbor ředitelských 

prověrek v 2.-5. roč  

 srovnávací testy v 5. a 6. 

ročníku  

 přehled úspěchů žáků naší 

školy  

 prezentace školy na 

veřejnosti (webové stránky, 

akce pořádané školou pro 

veřejnost, atd.)  

 výroční zprávy 

předmětových komisí  

 výroční zpráva o činnosti 

školy  

 vnější evaluace (ČŠI, 

zřizovatel, kraj)  

1´ za rok – 

listopad, květen  

březen, duben  

červen, říjen  

průběžně  

průběžně  

   

1´ ročně – červen  

1´ ročně – červen, 

září  

četnost škola 

neovlivní  

2.5.3 Nástroje autoevaluace  

analýza školní dokumentace, anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace 

vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.), vzájemné hospitace 

pedagogů, zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků/dětí, zpětná vazba externích 

subjektů, vlastní srovnávací testy v 5. a 6. ročníku, ředitelské prověrky v 2. - 5. ročníku, testování 

SCIO v 8.,a 9. ročníku  

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností  

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně jedenkrát za 3 roky.    
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2.6 Spolupráce s dalšími institucemi  

   

Při škole pracuje školská rada (zřízena od 4. 10. 2005, 6 členů) a Klub rodičů (od 19. 3. 1992).  

Spolupráce školy s malotřídními a neúplnými školami – koordinace školních vzdělávacích programů, 

návštěva žáků před příchodem do 6. ročníku.  

Spolupráce se ZUŠ – výchovné koncerty, výstava výtvarných prací.  

Spolupráce s mateřskými školami – připravenost dětí do ZŠ – beseda s rodiči budoucích žáků 1. tříd 

v MŠ, návštěva dětí MŠ v 1. třídě, kurz pro děti předškolního věku.  

Spolupráce se střediskem volného času Včelín – vlastní nástěnka střediska s nabídkou aktivit.  

Spolupráce s rodinným centrem Knoflík.  

Spolupráce se soukromou hudební školičkou Keyboard Music a keramikem.  

Škola je členkou Asociace školních sportovních klubů.  

Škola spolupracuje s dalšími institucemi, které se zabývají dětmi a mládeží: s Národním ústavem 

pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávaní pedagogických 

pracovníků, Středisko volného času TYMY Holešov, Středisko výchovné péče pro děti a mládež 

v Kroměříži, Krizové centrum pro děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem, Městský úřad v Bystřici 

pod Hostýnem – odbor sociálních věcí, Krajská pedagogicko psychologická poradna a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž, Speciální pedagogické 

centrum Štěchovice, Speciální pedagogické centrum při Speciální mateřské škole a speciální 

základní škole, pro žáky s vadami řeči, Brno, Veslařská 234, pobočka Kroměříž, Speciální 

pedagogické centrum Zlín, Středová, Úřad práce v Kroměříži, městská knihovna, městská policie, 

Policie ČR a sportovní organizace.  

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery  

Zákonní zástupci dostávají informace o výsledcích výchovy a vzdělávání prostřednictvím vlastních 

žákovských knížek s evaluačním listem (sebehodnocení žáků každé pololetí). Informace o aktivitách 

školy také získávají prostřednictvím webových stránek školy a publikační činností v místním tisku. 

Žák má možnost využít podporu školy s domácí přípravou v rámci klubu domácích úkolů.  
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Usilujeme o otevřené partnerství s rodiči – 3 třídní schůzky a konzultace, 2 konzultace rodičů a žáků 

s učiteli, pravidelné schůzky vedení školy s volenými  zástupci  Klubu rodičů, 2 dny otevřených dveří, 

individuální konzultace učitelů, konzultace výchovného poradce, metodika prevence, školního 

psychologa; pořádání velkých školních akcí za  účasti veřejnosti: mikulášská nadílka, vánoční 

jarmark, kurz společenské výchovy a tance, školní akademie - zahradní slavnost, oslava Dne dětí, 

slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků; finanční výpomoc při nadstandardních aktivitách školy.  

2.8 Charakteristika pedagogického sboru  

Na škole působí okolo 37 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

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

pedagogové. Počet pedagogů na škole, po přepočtu na plný pracovní úvazek, je 35,65.  

Ředitel školy je absolventem vysokoškolského studia v oboru školský management. Zástupkyně 

ředitele ukončila studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (§7, vyhláška 317/2005, Sb., O 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků) a získala osvědčení o jeho absolvování.  

Výchovná poradkyně dosáhla plné odborné kvalifikace absolvováním předepsané formy dalšího 

vzdělávání podle §8 výše uvedené vyhlášky 317/2005, Sb.  

Studium k výkonu specializovaných činností absolvovala preventistka sociálně patologických jevů a 

koordinátorka environmentální výchovy.  

2.9 Dlouhodobé projekty  

Škola je zapojena do  mezinárodního projektu Eco–Schools , který koordinuje organizace FEE 

(Federation for Environmental Education – nadace pro environmentální výchovu). Škola získala jako 

první ve Zlínském kraji mezinárodní titul Ekoškola na léta 2006–2008, znovuobhájení titulu na 

období 2015–2019. Mezinárodní titul Ekoškola je oceněním škol, ve kterých se žáci a učitelé chovají 

zodpovědně k životnímu prostředí. Program je spolufinancován ESF, Státním rozpočtem a 

rozpočtem hlavního města Prahy. Koordinátorem projektu pro ČR je Sdružení TEREZA.  

Škola je zapojena do  Rozvojového program na podporu školních psychologů a školních 

speciálních pedagogů ve školách  a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních, 

díky němuž na škole působí školní psycholog s úvazkem 0,7. Projekt navazuje na 

původní  program VIP Kariéra – zřízení školního poradenského pracoviště  – spolupráce 

s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávaní 

pedagogických pracovníků, který ve škole trvá od r. 2005.  
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Projekt Bezpečná škola  – cíl: žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené 

jeho věku a schopnostem. Žák je schopný odhadnout riziko pro sebe i své okolí, přiměřeně v daných 

situacích reagovat.  Projekt prostřednictvím problematiky bezpečnosti v různých situacích a ročních 

dobách vede žáky 2. stupně ke spolupráci při vytváření prezentací pro žáky 1. stupně. Od roku  2011 

jsme získali certifikát Centra úrazové prevence Mezinárodní bezpečná škola č. 07/2011. Splnili jsme 

tím podmínky pro přijetí do sítě Mezinárodních bezpečných škol, součásti programu Světové 

zdravotnické organizace Bezpečná komunita.  

Školní projekt  Zdravý životní styl  – cíl: dobrá školní atmosféra, rozvíjení pozitivních vztahů mezi 

dětmi, pozitivní vztah ke škole, rozvoj vnitřní kázně, spolupráce se školním poradenským 

pracovištěm, práce se sociálním klimatem třídy. Opatření: stanovení pravidel soužití ve 

třídách,  aktivity jsou zařazovány v rámci osobnostního a sociálního rozvoje žáků v každodenní 

výuce.  

Škola realizuje projekty  EU OPVVV , tzv Šablony . Šablony I v letech 20187 -2019, Šablony II v letech 

2019 - 2022. V rámci těchto Šablon škola zaměstnává na 0,5 úvazku školního speciálního pedagoga, 

realizovala šablony zaměřené na doučování žáků, čtenářský klub, klub logických her, vzdělávání 

pedagogů, tandemovou výuku, spolupráci s jinými základními školami - sdílení zkušeností, 

spolupráci s rodiči, nově pak realizuje výuku ve spolupráci s rodilým mluvčím. Škola zakoupila 20 

tabletů a pravidelně zařazuje výuku s těmito tablety ve vybraných třídách ve spolupráci s IT 

technikem.  

Škola je zapojena do projektu Erasmus +. Vzdělává pedagogy v anglickém jazyce a realizuje kurzy 

anglického jazyka v jiných evropských zemích. Kurzy jsou zaměřené na získávání komunikačních 

dovedností, na metodu Clil, metodické kurzy a proběhlo také stínování výuky v zahraničních 

školách  

2.10 Mezinárodní spolupráce  

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 2. Škola na mezinárodní úrovni organizuje  

exkurzi - Předvánoční Vídeň  a 5 denní pobyt žáků ve Velké Británii. 
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3 Charakteristika ŠVP  

3.1 Zaměření školy  

Zaměření školy:  

Přidanou hodnotou školy je zaměření na environmentální výchovu žáků – a mezinárodní titul 

Ekoškola od r. 2006. Dále akcentujeme:  

 jazykovou přípravu žáků výukou anglického jazyka od 1. ročníku, nabídka volitelného 

předmětu konverzace v anglickém jazyce od 6. do 9. ročníku a nabídka volitelné jazykové 

přípravy formou kroužků na I. stupni školy. Pobyt v přírodě s výukou anglického jazyka ve 

4. ročníku. Jako další cizí jazyk je vyučován jazyk německý a jazyk ruský - v 7. až  9. ročníku 

2 hodiny týdně s garancí výuky podle individuální volby  

 práci s výpočetní a komunikační technikou s důrazem její aplikaci,  

 volitelnými předměty dáváme možnost profilace žáků do tří směrů: jazykové přípravy, 

aplikace ICT a rozvoj řemeslných dovedností.  

 škola záměrně a cíleně podporuje rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti,  

 rozšířenou nabídka sportovních aktivit, cykloturistické kurzy od 6. ročníku, lyžařské a 

snowboardové kurzy v 7., 8. i 9. ročníku  

 osobnostní a sociální výchovu, rozvoj osobní zodpovědnosti ve vztahu k podpoře vlastního 

zdraví, pohybu a bezpečnosti  

 další vzdělávací nabídkou podněcuje zájem žáků díky široce zaměřeným kroužkům   

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie  

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
učení 

Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení.  

 Vedeme žáky k účasti v soutěžích a olympiádách, ke zpracovávání 
projektů. Vytváříme situace, při nichž by žáci měli možnost plánovat, 
organizovat, řídit i hodnotit vlastní učení a pracovní činnosti. 

 Využíváme pozitivní motivaci jako jeden ze základních postupů pro 
utváření trvalého zájmu o učení. 

 Kladením důrazu na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání 
informací v různých médiích rozvíjíme u žáků schopnost samostatného 
a kritického myšlení. 

 Vedeme žáky k sebehodnocení – umožňujeme žákům hodnotit svou 
činnost, výsledky své práce a vlastní pokrok, navozujeme situace pro 
hodnocení žáků navzájem. 

 Umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a 
podněcujeme tak tvořivost žáků. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola 
porozumění  

16 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k 
řešení problémů 

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů. 

 Vedeme žáky k hledání různých řešení problému a ke schopnosti své 
řešení obhájit. 

 Pomocí odborníků ve školním poradenském  pracovišti i pomocí 
schránky důvěry učíme žáky řešit své osobní i školní problémy. 

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

 Vedeme žáky k vyhledávání informací a práci s nimi z různých zdrojů – 
internet, studovna, městská knihovna – a ke schopnosti je vhodným 
způsobem třídit a využívat. 

 Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy 
(Pythagoriáda, Klokan, SCIO testy, soutěž mluveného projevu, luštění 
křížovek v Aj, projekty, apod.), a tím vedeme žáky k rozvoji tvořivého 
myšlení. 

 Umožňujeme žákům nácvik vlastních vystoupení na školní slavnosti 
(scénky, sportovní a taneční vystoupení, apod.), hlášení do školního 
rozhlasu, pravidelné vydávání školního časopisu. 

 Umožňujeme starším žákům připravovat aktivity pro mladší spolužáky, 
a tím je vedeme k ověřování správnosti řešení teoretických problémů 
v praxi (Den dětí, Mikulášská nadílka,  Velcí učí malé - projekty 
Bezpečná škola, karneval školní družiny....). 

Kompetence 
komunikativní 

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

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

 Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím 
vedeme děti ke spolupráci při učení. 

 Dbáme na rozvoj komunikativních dovedností. Učíme žáky obhajovat 
a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň 
poslouchat názor jiných. 

 Organizováním konzultací rodičů a dětí s učiteli vedeme žáky 
ke schopnosti kultivovaně komunikovat s dospělými. 

Kompetence 
sociální a 
personální 

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní 
i druhých. 

 Budujeme příznivé sociální klima ve třídách a vedeme žáky ke kultivaci 
vztahů ve třídách.  

 Posilujeme pozitivní vzorce chování, tím vedeme žáky k dobrým 
mezilidským vztahům, k umění předcházet rizikovým situacím a 
posilujeme tím prestiž a autoritu učitelů. 

 Vytváříme společně pravidla vzájemného soužití ve třídách a vedeme 
žáky k respektování dohodnutých pravidel a prosociálnímu chování. 

 Nabízíme žákům projektové vyučování, ve kterém rozvíjíme schopnost 
žáka pracovat ve skupině a uvědomovat si svou roli. Vytváříme 
projekty pro skupiny žáků. 

Kompetence 
občanské 

Připravovat žáky jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující 
svá práva a plnící své povinnosti. 

 Vedeme žáky, aby si společně ve třídách stanovili pravidla soužití a ve 
spolupráci s třídními učiteli kontrolovali jejich dodržování. 

 Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. 
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Výchovné a vzdělávací strategie 

 Žáci mají možnost spolurozhodovat o životě školy. 
 Vedeme žáky  k zodpovědnosti a uvědomělé kázni pomocí svých 

samosprávných orgánů – žákovská samospráva, žákovská rada. 

 Předsedové žákovských samospráv se pravidelně scházejí v žákovské 
radě. 

 Vedeme žáky k zodpovědnému a uvědomělému jednání ve škole a na 
akcích pořádaných školou 

Kompetence 
pracovní 

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

 Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k plnění úkolů. 
 Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení svých reálných 

možností při profesní orientaci. 

 Rozvíjíme u žáků uplatnění teoretických poznatků v praxi poznávacími 
exkurzemi. 

 Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní 
orientaci. 

 Vedeme žáky k uplatňování tvořivosti a vlastního úsilí k dosažení 
kvalitního výsledku pracovní činnosti. 

    

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

PLPP sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Má písemnou 

podobu. Jeho zpracování předchází jednání vyučujících s třídním učitelem a výchovným poradcem 

s cílem stanovit metody práce se žákem, způsob hodnocení a způsob realizace doporučení 

poradenského zařízení.  

Garantem PLPP je výchovný poradce, který stanoví termín přípravy a organizuje schůzky s rodiči, 

pedagogy, vedením školy a žákem.  

PLPP je zaznamenán do školní matriky.  

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

IVP má písemnou podobu,  sestavuje ho třídní učitel, garantem je výchovný poradce. Třídní učitel 

na základě podkladů od jednotlivých vyučujících zpracuje metody práce se žákem, způsob realizace 

podpůrných opatření, způsob kontroly osvojených znalostí a dovedností a hodnocení.  
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Výchovný poradce stanoví termíny přípravy a hodnocení IVP, organizuje schůzky s rodiči, pedagogy, 

vedením školy, poradenským zařízením i žákem samotným.  

IVP je zaznamenán do školní matriky.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:  

Škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou a zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž, Speciálním pedagogickým centrem 

Štěchovice, Speciálním pedagogickým centrem při Speciální mateřské škole a speciální základní 

škole, pro žáky s vadami řeči, Brno, Veslařská 234, pobočka Kroměříž, Speciálním pedagogický 

centrem Zlín, Středová, Střediskem výchovné péče pro děti a mládež v Kroměříži, Krizovým centrem 

pro děti a mládež v Bystřici pod Hostýnem.  

Tato zařízení zajišťují diagnostiku, navrhují podpůrná opatření, spolupracují při realizaci a kontrole 

podpůrných opatření.  

 

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

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň 

koordinuje činnost související s poskytováním podpůrných opatření, dále školním metodikem 

prevence a školním psychologem, který na naší škole pracuje tři dny v týdnu. Výchovný poradce je 

pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským poradenským zařízením.  

Ve škole pracuje školní speciální pedagog a 0,5 úvazku.  

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

v oblasti organizace výuky:   

v oblasti organizace výuky: - střídání forem a činností během výuky - u mladších žáků využívání 

skupinové výuky - postupný přechod k systému kooperativní výuky - v případě doporučení může 

být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka  

v oblasti metod výuky:    

v oblasti metod výuky: - respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků - metody a formy 

práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi - důraz na logickou 

provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu - respektování pracovního tempa žáků a 

poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů  

v oblasti hodnocení:    
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Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:   

prostředky alternativní a augmentativní komunikace, nácvik sociální komunikace, rozvoj 

grafomotorických dovedností, logopedická péče, řečová výchova, rozumění mluvené i psané řeči a 

její produkci, rozvíjení sluchového vnímání, rozvoj vizuálně percepčních dovedností   

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně 

nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:  

PLPP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých 

předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se zákonným zástupcem žáka.   Plán 

má písemnou podobu a je sestaven nejpozději do 1 měsíce od doporučení školského poradenského 

zařízení. Může být zpracován i pro kratší obdobínež jeden školní rok, může být doplňován a 

upravován v průběhu školního roku. Součástí PLPP je termín vyhodnocení naplňování plánu.  

Garantem PLPP je výchovný poradce, který zajistí písemný informovaný souhlas zákonného 

zástupce žáka a podpis zákonného zástupce žáka a poskytne informaci řediteli školy o zahájení 

poskytování podpůrných opatření.  

Poskytování podpůrných opatření  podle IVP je zaznamenáno do školní matriky.  

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

IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel. Spolupracuje přitom s vyučujícími předmětů, 

ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se zákonným zástupcem žáka. IVP má písemnou 

podobu, může být sestaven na dobu kratší než jeden školní rok a v průběhu může být upravován a 

doplňován. Jeho součástí je i termín vyhodnocení naplňování  IVP. Obsah vychází z obasahu 

stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

Garantem IVP je výchovný poradce, který zajistí informovaný souhlas zákonného zástupce žáka a 

jeho podpis, vypracování IVP nejpozději do 1 měsíce od doporučení školského poradenského 

zařízení. Informuje ředitele školy o zajájení poskytování podpůrných opatření podle IVP.  

Poskytování podpůrných opatření  podle IVP je zaznamenáno do školní matriky.  

 

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:    

 

PPP, SPC  
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Zodpovědné osoby a jejich role:    

 

Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje 

činnost v oblasti žáků nadaných, dále školním metodikem prevence a školním psychologem, který 

na naší škole pracuje tři dny v týdnu.   

 

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a 

mimořádně nadaných žáků:    

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

škole  

obohacování vzdělávacího obsahu  

zadávání specifických úkolů, projektů  

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol  

nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit   

3.5 Začlenění průřezových témat  

Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností 
poznávání 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
KAJ , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , KAJ , 
NJ , ČJMR 
, RJ , ČJMZ 
, TP , SAN  

Sebepoznání a 
sebepojetí 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , KAJ 

, TP , 
SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
KAJ , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , KAJ , 
NJ , ČJMR 
, RJ , ČJMZ 
, TP , SAN  

Seberegulace a 
sebeorganizace 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 

ČJ , M , 
Př , Vl , 
Hv , TV 

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

, Vv , 
Pč  

, Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , KAJ 

, TP , 
SAN  

Pří , Z , 
Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
KAJ , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

Pří , Z , 
Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , KAJ , 
NJ , ČJMR 
, RJ , ČJMZ 
, TP , SAN  

Psychohygiena ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
KAJ , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , KAJ , 
NJ , ČJMR 
, RJ , ČJMZ 
, TP , SAN  

Kreativita ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , M , 
INF , Př 
, Vl , Hv 

, TV , 
Vv , Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

Poznávání lidí ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , M , 
INF , Př 
, Vl , Hv 

, TV , 
Vv , Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
KAJ , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , KAJ , 
NJ , ČJMR 
, RJ , ČJMZ 
, TP , SAN  

Mezilidské vztahy ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , M , 
Př , Vl , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , M , 
INF , Př 
, Vl , Hv 

, TV , 
Vv , Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

Komunikace ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 

ČJ , Aj , 
M , Př , 
Vl , Hv , 
TV , Vv 

, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

, Vv , 
Pč  

, Vv , 
Pč  

, Vv , 
Pč  

TV , Vv 
, Pč  

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

Kooperace a 
kompetice 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , M , 
Př , Vl , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
RJ , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

Řešení problémů 
a rozhodovací 
dovednosti 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , M , 
Př , Vl , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , M , D , 
VO , F , Ch 

, Pří , Z , 
Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

Hodnoty, postoje, 
praktická etika 

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , 

PRV , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , M , 
Př , Vl , 
Hv , TV 
, Vv , 

Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF 
, Př , Vl 
, Hv , 

TV , Vv 
, Pč  

ČJ , Aj , 
M , INF , 
D , VO , 
F , Pří , Z 
, Hv , TV 

, Vv , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , Aj , 
M , D , 
VO , F , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , ČSP , 
NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , 
F , Ch , 
Pří , Z , 

Hv , TV , 
Vv , VZ , 
ČSP , KAJ 
, NJ , RJ , 
TP , SAN  

ČJ , Aj , M 
, D , VO , F 
, Ch , Pří , 
Z , Hv , TV 
, Vv , VZ , 
ČSP , NJ , 
ČJMR , RJ 
, ČJMZ , 
TP , SAN  

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská 
společnost a škola 

PRV  PRV  Aj , 
PRV  

Vl  Vl  VO , KAJ  VO , KAJ 
, RJ  

D , Ch  VO , KAJ  

Občan, občanská 
společnost a stát 

   Aj  Vl  Vl  D , VO  D , VO  D , Ch , 
Pří , KAJ  

VO , Ch , 
Pří  

Formy participace 
občanů v 
politickém životě 

    Vl  Vl  D , VO  D , VO  D  D , Z  

Principy 
demokracie jako 
formy vlády a 
způsobu 
rozhodování 

    Vl   D , VO  D , VO  D  D  

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Evropa a svět nás 
zajímá 

Hv  ČJ , Hv  Aj , 
PRV , 

Hv  

Hv  Aj , Vl , 
Hv  

ČJ , Aj , D 
, Pří , Z  

VO , Pří , 
Z , Hv  

ČJ , D , Z , 
Hv , Vv , 
KAJ , NJ , 

RJ  

ČJ , D , VO 
, F , Ch , 

Pří , Z , Hv 
, KAJ , 
SAN  

Objevujeme 
Evropu a svět 

    Hv  ČJ , Vl , 
Hv  

ČJ , D , Z 
, KAJ  

D , VO , Z 
, Hv  

ČJ , Aj , D 
, Z , Hv , 
KAJ , TP  

ČJ , D , VO 
, Pří , Z , 
Hv , KAJ , 
RJ , TP , 

SAN  

Jsme Evropané  PRV  PRV   Vl  Aj , D , Z 
, Hv , KAJ  

Z , Hv , 
NJ , RJ  

ČJ , D , Z , 
Hv , KAJ , 

RJ  

ČJ , VO , F 
, Z , Hv , 
Vv , KAJ , 

NJ  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference  PRV  ČJ , 
PRV  

ČJ , Vl , 
Vv  

ČJ , Aj , 
Vl , Vv  

Aj , VO , 
Z , Vv  

ČJ , Aj , D 
, VO , Z , 
Vv , KAJ , 

NJ  

ČJ , Aj , D 
, VO , Z , 
Vv , VZ , 

KAJ  

Aj , Z , Vv , 
NJ  

Lidské vztahy PRV  PRV  PRV   Vl  Aj , VO , 
Z  

VO , Z , 
NJ  

Aj , D , 
VO , Z , 
VZ , KAJ  

D  

Etnický původ     Vl  Aj  Z  Aj , D , Z  D , VO , 
Pří , Z  

 

Multikulturalita       Aj , Vl  Aj , VO , 
Z  

ČJ , Aj , D 
, VO , Z  

Aj , D , 
VO , Pří , 

Z , KAJ  

Aj , D , Z , 
NJ  

Princip sociálního 
smíru a solidarity 

    Vl   VO   VO , VZ , 
KAJ  

D  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy Vv , Pč 
, DZ  

Vv , Pč 
, DZ  

Vv , Pč 
, DZ  

Aj , Př , 
Pč  

Pč  Pří , ČSP 
, DZ  

Pří , ČSP 
, DZ  

Pří  Pří , ČSP  

Základní 
podmínky života 

PRV , 
DZ  

PRV , 
DZ  

PRV , 
DZ  

Př , Vl , 
Pč , DZ  

Aj , Př , 
Pč , DZ  

M , D , F 
, Pří , Z , 
ČSP , DZ  

Aj , M , F 
, Pří , Z , 
ČSP , RJ , 

DZ  

ČJ , M , F 
, Ch , Pří , 

Z , KAJ  

M , VO , F 
, Pří , ČSP 

, SAN  

Lidské aktivity a 
problémy 
životního 
prostředí 

PRV , 
DZ  

DZ  PRV , 
DZ  

Př , Vl , 
Vv , DZ  

Př , Vl , 
Vv , DZ  

ČJ , Aj , D 
, Pří , Z , 
Vv , ČSP 
, TP , DZ  

F , Pří , Z 
, Vv , ČSP 
, TP , DZ  

Aj , D , F , 
Ch , Pří , 
Z , ČSP , 

KAJ , TP , 
DZ  

ČJ , D , VO 
, F , Ch , 
Pří , Z , 

ČSP , TP , 
SAN , DZ  

Vztah člověka k 
prostředí 

DZ  PRV , 
DZ  

PRV , 
DZ  

Př , Vl , 
Vv , DZ  

Př , Vv , 
DZ  

ČJ , D , 
Pří , Vv , 
ČSP , TP , 

DZ  

F , Pří , 
Vv , ČSP , 

TP , DZ  

Aj , D , F , 
Ch , Pří , 
Z , ČSP , 
NJ , TP , 

DZ  

ČJ , M , D , 
VO , F , Ch 

, Pří , Z , 
Vv , ČSP , 
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Průřezové 
téma/Tematický 
okruh 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

NJ , TP , 
SAN , DZ  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a 
vnímání 
mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , INF  ČJ , INF , 
F , Z , 
ČSP , 
SAN  

ČJ , Aj , F 
, ČSP , 
SAN  

ČJ , F , Ch 
, Pří , ČSP 
, NJ , TP , 

SAN  

ČJ , M , D , 
F , Ch , Pří 
, Z , ČSP , 
KAJ , SAN  

Interpretace 
vztahu mediálních 
sdělení a reality 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , INF  ČJ , M , 
INF , VO 

, SAN  

ČJ , M , 
Pří , ČSP 

, SAN  

ČJ , M , F 
, Ch , Pří , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , M , D , 
Ch , Pří , Z 
, ČSP , KAJ 
, TP , SAN  

Stavba mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , Aj , 
SAN  

ČJ , Aj , 
NJ , SAN  

ČJ , Aj , 
VO , SAN  

ČJ , Aj , 
KAJ , NJ , 
ČJMR , 
ČJMZ , 

SAN  

Vnímání autora 
mediálních 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , SAN  ČJ , F , 
Hv , SAN  

ČJ , VO , 
Pří , Hv , 

SAN  

ČJ , D , F , 
Hv , Vv , 

KAJ , SAN  

Fungování a vliv 
médií ve 
společnosti 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , INF  ČJ , SAN  ČJ , Aj , 
VO , SAN  

ČJ , Pří , 
Vv , KAJ , 
NJ , TP , 

SAN  

ČJ , D , Ch 
, Pří , KAJ , 
TP , SAN  

Tvorba 
mediálního 
sdělení 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , INF  ČJ , INF , 
Vv , SAN  

ČJ , SAN  ČJ , VO , 
Vv , SAN  

ČJ , ČJMR 
, ČJMZ , 

SAN  

Práce v 
realizačním týmu 

ČJ  ČJ  ČJ  ČJ  ČJ , INF  ČJ , INF , 
F , ČSP , 
TP , SAN  

ČJ , F , 
ČSP , TP , 

SAN  

ČJ , VO , 
Vv , ČSP , 
TP , SAN  

ČJ , F , 
ČSP , 

ČJMR , 
ČJMZ , TP 

, SAN  

     

3.5.1.1 Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:  

Zkratka Název předmětu 

Aj  Anglický jazyk 

Ch  Chemie 

ČJ  Český jazyk a literatura 

ČJMR  Seminář z českého jazyka a matematiky 
rozšiřující 

ČJMZ  Seminář z českého jazyka a matematiky 
základy 

ČSP  Člověk a svět práce 

D  Dějepis 
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Zkratka Název předmětu 

DZ  Den Země 

F  Fyzika 

Hv  Hudební výchova 

INF  Informatika 

KAJ  Konverzace v anglickém jazyce 

M  Matematika a její aplikace 

NJ  Německý jazyk 

Pč  Pracovní činnosti 

Př  Přírodověda 

Pří  Přírodopis 

PRV  Prvouka 

RJ  Ruský jazyk 

SAN  Seminář aplikovaných nauk 

TP  Technická praktika 

TV  Tělesná výchova 

Vl  Vlastivěda 

VO  Výchova k občanství 

Vv  Výtvarná výchova 

VZ  Výchova ke zdraví 

Z  Zeměpis 
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4 Učební plán  

4.1 Celkové dotace - přehled  

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 7+1 7+1 7+1 6+2 6+2 33+7 4+1 4 4+1 3+1 15+3 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 9+2 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk  

 Německý jazyk 
 Ruský jazyk 

          2 2 2 6 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika a její aplikace 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5 4+1 3+1 4 4+1 15+3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika       1 1 1     1 

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2    6        

Přírodověda     2 1+1 3+1        

Vlastivěda     1+1 2 3+1        

Člověk a společnost Dějepis          1+1 2 2 2 7+1 

Výchova k občanství          1 1 1 1 4 

Člověk a příroda Fyzika          1 2 2 1+1 6+1 

Chemie             2 2 4 

Přírodopis          2 1+1 2 1 6+1 
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Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 
stupeň 

2. stupeň Dotace 2. 
stupeň 1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Zeměpis          1+1 2 1 1+1 5+2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2+1 2 2 8+1 

Výchova ke zdraví             1 1 2 

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

Člověk a svět práce          1 1 0+1 1 3+1 

Volitelné předměty Volitelný předmět 1  

 Konverzace v anglickém 
jazyce 

 Technická praktika 

 Seminář aplikovaných nauk 

         0+1 0+1 0+1 0+1 0+4 

Volitelný předmět 2 

 Seminář z českého jazyka a 
matematiky rozšiřující 

 Seminář z českého jazyka a 
matematiky základy 

             0+1 0+1 

Celkem hodin 21 22 24 25 26 102+16 29 30 31 32 104+18 

    

4.1.1 Poznámky k učebnímu plánu  

Tělesná výchova  

Ve 3. a 4. ročníku je zařazena výuka plavání, která je realizována plaveckou školou.  
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Člověk a svět práce  

Rozdělení tematických okruhů předmětu v rámci jednotlivých ročníků  

Ročník  Tematické okruhy  

 1. pololetí                                                                                                

6.  Pěstitelské   práce a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

Pěstitelské   práce a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

7.  Příprava   pokrmů    
Pěstitelské   práce a chovatelství  

Příprava   pokrmů  
Pěstitelské   práce a chovatelství   

8.  Svět práce  Svět   práce   

9.  Pěstitelství a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

Pěstitelské   práce a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

   

    

Další cizí jazyk  

Žáci si vybírají mezi německým a ruským jazykem a ve zvoleném jazyce pokračují do 9. ročníku.   

    

Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující  

Skupina žáků se rozdělí na polovinu,1. týden má  jedna polovina český jazyk, druhá matematiku, 2. týden opačně  

    

Seminář z českého jazyka a matematiky základy  

Skupina žáků se rozdělí na polovinu,1. týden má  jedna polovina český jazyk, druhá matematiku, 2. týden opačně  

    

Volitelný předmět 1   

Předmět se vyučuje napříč ročníkem  
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Seminář aplikovaných nauk  

Výuka předmětu je zaměřena v jednotlivých ročnících takto:  
6. ročník    výchova k občanství a  dějepis  
7. ročník    zeměpis a přírodopis  
8. ročník    chemie, přírodopis a výchova ke zdraví  
9. ročník   matematika a fyzika  

    

Volitelný předmět 2  

Předmět je vyučován napříč 9. ročníkem  

  Žáci si v 6. ročníku zvolí volitelný předmět a pokračují v něm až do 9. ročníku   
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5 Učební osnovy  

5.1 Český jazyk a literatura  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

8 8 8 8 8 5 4 5 4 58 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Český jazyk a literatura 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět vytváří základní vzdělávací nástroje – čtení a psaní, v komunikační a slohové výchově klade důraz 
na to, aby se děti uměly domluvit s lidmi, porozuměly textům a instrukcím, uměly sdělit svůj postoj i 
pocity. V jazykové výchově učí žáky postupně ovládat základy gramatiky a pravopisu, využít jich při ústním 
a písemném vyjadřování, v literární výchově seznamuje žáky prostřednictvím četby s literárními díly, učí 
žáky reprodukovat text, formulovat vlastní názor. 

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

Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně, v 6. a 8. ročníku pět hodin 
týdně a v 7. a 9. ročníku 4 hodiny týdně 

 vytváří základní vzdělávací nástroje – čtení a psaní. 

 v komunikační a slohové výchově klade důraz na to, aby se děti uměly domluvit s lidmi, 
porozuměly textům a instrukcím, uměly sdělit svůj postoj i pocity. 

 v jazykové výchově učí žáky postupně ovládat základy gramatiky a pravopisu, využít jich při ústním 
a písemném vyjadřování. 

 v literární výchově seznamuje žáky prostřednictvím četby s literárními díly, učí žáky reprodukovat 
text, formulovat vlastní názor 

 vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku 

 klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění 

 usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě 

 učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku 

 učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, 
hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky 

 vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, 
volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace 

 motivuje k osvojení  pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru 

 učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu 

 učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost 

 usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření 
trvalého zájmu o četbu 

 usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další 
studium 

Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť 
využíváme všech dostupných výukových programů. K promítání dokumentů,  filmů a k vyhledávání 
informací využíváme studovnu. V souvislosti s učivem jsou pro žáky organizovány návštěvy městské 
knihovny. 

Integrace předmětů  Český jazyk a literatura 

Mezipředmětové vztahy  Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

 Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

 Dějepis 

 Hudební výchova 

 Výtvarná výchova 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

Kompetence k učení: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

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

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojení učiva 

 vede žáky k systematickému ukládání důležitých základních informací 

 vede žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a čtení v praktických úkolec 

 rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku 

 vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů 

 učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání  

 vede k osvojení si principů učení 

 podporuje umění  dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci 

 rozvíjí mezilidské vztahy 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáky k samostatnému vyvozování mluvnických pravidel 

 učí žáky pracovat s chybou 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního 
a kritického dialogu 

 vede k tvorbě kreativity a iniciativy při řešení problémů a úkolů a ke schopnosti přijetí vlastního i 
společného rozhodnutí 

 vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a 
literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací 

Kompetence komunikativní: 

 pomocí literárního a gramatického učiva rozšiřuje slovní zásobu žáků 

 vede žáky ke správné a srozumitelné stavbě větných celků, učí je výstižně formulovat obsah 
sdělení 

 poskytuje dětem prostor k jejich vlastnímu kulturnímu projevu  

 učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace, komunikace citů s ohledem na 
interpersonální a sociální empatii 

 motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro 
tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, 
pokyny, diskuse) 

Kompetence sociální a personální: 
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Název předmětu Český jazyk a literatura 

 vede žáky k týmové spolupráci 

 vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc a naopak sami dokázali pomoci druhým (vztah 
k dospělým) 

 vede žáky k chápání  situace druhých a učí je poskytovat podporuje k získávání  sebedůvěry při 
vystupování na veřejnosti  

 učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama 

 učí asertivnímu chování i jednání 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 

 rozvíjí konstruktivní a kritický dialog 

Kompetence občanské: 

 seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam 

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace a četby 

 učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý 
sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží 

 podporuje prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě 

 připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky ke správným hygienickým návykům při čtení a psaní, k přípravě na hodinu a k udržování 
pořádku jejich učebního prostoru 

 rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 

Způsob hodnocení žáků Při  práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně 
přistupujeme i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost 
řešit problémové úkoly vedoucí k jejich rozvoji. 

    

Český jazyk a literatura 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

Rozlišuje význam a obsah čteného textu, vyhledá v něm 
požadované informace 

Hlásky – sluchové rozlišení 

Slabiky – sluchová syntéza a analýza 

Nácvik techniky čtení – správná intonace na konci 
věty, čtení slova s předložkou 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

Plní úkol podle pokynu písemného či ústního Komunikační a slohová výchova 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

Rozlišuje, s kým vede rozhovor, zařadí do něj pozdrav, 
oslovení, sdělení 

Pozdrav, oslovení, omluva. Zdvořilé vystupování 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Při mluveném projevu rozliší správnou či špatnou 
výslovnost 

Artikulační a dechová cvičení 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně 
dýchá a volí vhodné tempo řeči 

Zvolí si tempo řeči a intervaly nádechu Artikulační a dechová cvičení 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

Vytvoří vlastní příběh s dějovou linkou Prosté dějové vyprávění, jeho poslech a reprodukce 

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené 
se psaním 

Uspořádá své pracovní místo, dokáže správně držet 
psací pomůcku a sedět při psaní 

Hygienické návyky, správné sezení, držení pera 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

Rozlišuje tvary čísel a písmen, aplikuje své poznatky při 
přepisu z tiskací do psací podoby písma 

Uvolňovací cviky 

Nácvik správných tvarů písmen a číslic 

Opis, přepis jednoduchých textů 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 

Rozhodne pořadí obrázků a přiřadí je ke správné dějové 
lince 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

Rozlišuje dlouhé a krátké samohlásky, přiřadí písmeno k 
fonému 

Jazyková výchova. 
Hláska, písmeno. 
Slabika, dělení slova na slabiky a hlásky. 
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ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

Porovnává významy slov, zvláště slova opačného 
významu, 
chápe pojem věta, poznává větu v mluveném projevu 
podle intonace, 
rozpozná nadpis, odstavec, řádek, článek, 
správně napíše vlastní jména osob. 

Změny významu slova při použití dlouhých a krátkých 
samohlásek. 
Tiskací a psací tvary písmen. 
Význam slova, použití ve větě. 
Věta. 
Dělení věty na slova. 
Interpunkční znaménka – seznámení. 
Velké písmeno na začátku věty. 
Velké písmeno ve jménech. 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

Rozlišuje specifika čteného textu, podle toho zvolí barvu 
hlasu, vyzkouší čtení a recitaci před publikem 

Literární výchova. 
Dětská poezie – přednes. 
Volná reprodukce jednoduchého literárního textu. 
Poslech poezie, prózy (pohádky). 
Hádanka, říkanka, báseň, pohádka. 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

Rozpozná začátek a konec věty, zvolí správné 
interpunkční znaménko. 

Změny významu slova při použití dlouhých a krátkých 
samohlásek. 
Tiskací a psací tvary písmen. 
Význam slova, použití ve větě. 
Věta. 
Dělení věty na slova. 
Interpunkční znaménka – seznámení. 
Velké písmeno na začátku věty. 
Velké písmeno ve jménech. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Pozdrav, oslovení, omluva. Zdvořilé vystupování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Pozdrav, oslovení, omluva.Zdvořilé vystupování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Pozdrav, oslovení, omluva. Zdvořilé vystupování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 
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Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

Rozlišuje specifika čteného textu, podle toho zvolí barvu 
hlasu, vyzkouší čtení a recitaci před publikem. 
Interpretuje přečtený text, předvídá jednoduchý děj a 
svůj postoj si obhájí, čte samostatně 

Literární výchova. 
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
textu. 
Literární pojmy: báseň, pohádka, spisovatel, básník, 
kniha, čtenář. 
Dětská literatura. 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti 
a vypráví podle nich jednoduchý příběh 
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ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

Rozlišuje tvrdé a měkké souhlásky, analyzuje slovo na 
slabiky a hlásky, které dále třídí 

Jazyková výchova 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 
Samohlásky, souhlásky – dělení. 
Slovo, slabika, hláska. 
Význam slova – slova nadřazená a podřazená 
Slovní druhy – úvod. 
Podstatná jména, slovesa. 
Souvětí. 
Spojky a, i, nebo, ani. 
Druhy vět. 
Věta. 
Interpunkční znaménka – tečka, čárka, vykřičník 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

Kategorizuje běžná slova podle nadřazenosti a 
podřazenosti, zdůvodní jejich zařazení, najde principy 
jejich uspořádání 

Jazyková výchova 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 
Samohlásky, souhlásky – dělení. 
Slovo, slabika, hláska. 
Význam slova – slova nadřazená a podřazená 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 
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Slovní druhy – úvod. 
Podstatná jména, slovesa. 
Souvětí. 
Spojky a, i, nebo, ani. 
Druhy vět. 
Věta. 
Interpunkční znaménka – tečka, čárka, vykřičník 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Roztřídí slova dle slovních druhů, navrhne svá slova do 
dané kategorie, v mluveném projevu aktivně a správně 
tato slova používá 

Jazyková výchova 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 
Samohlásky, souhlásky – dělení. 
Slovo, slabika, hláska. 
Význam slova – slova nadřazená a podřazená 
Slovní druhy – úvod. 
Podstatná jména, slovesa. 
Souvětí. 
Spojky a, i, nebo, ani. 
Druhy vět. 
Věta. 
Interpunkční znaménka – tečka, čárka, vykřičník 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

Provede rozbor věty, rozhodne, jaké znaménko větě 
přiřadí. Větu správně intonačně přečte 

Jazyková výchova 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
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ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i 
zvukové prostředky 

Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 
Samohlásky, souhlásky – dělení. 
Slovo, slabika, hláska. 
Význam slova – slova nadřazená a podřazená 
Slovní druhy – úvod. 
Podstatná jména, slovesa. 
Souvětí. 
Spojky a, i, nebo, ani. 
Druhy vět. 
Věta. 
Interpunkční znaménka – tečka, čárka, vykřičník 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 
začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

Dokáže odůvodnit a správně píše párové souhlásky na 
konci a uprostřed slova 
Seřadí slova podle abecedy 

Jazyková výchova 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
Párové souhlásky. 
Abeceda. 
Samohlásky, souhlásky – dělení. 
Slovo, slabika, hláska. 
Význam slova – slova nadřazená a podřazená 
Slovní druhy – úvod. 
Podstatná jména, slovesa. 
Souvětí. 
Spojky a, i, nebo, ani. 
Druhy vět. 
Věta. 
Interpunkční znaménka – tečka, čárka, vykřičník 
Souhlásky tvrdé a měkké. 
Vlastní jména osob, zvířat, obcí. 
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Párové souhlásky. 
Abeceda. 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

Rozlišuje, s kým vede rozhovor, zařadí do něj pozdrav, 
oslovení, sdělení 

Komunikační a slohová výchova 
Správné dýchání, dodržování mluvních taktů, správná 
intonace. 
Upevňování čtení textu s porozuměním. 
Nácvik tichého čtení. 
Poslech četby. 
Kladení otázek účelově zaměřených. 
Spisovné vyjadřování. 
Rozvoj souvislého vyjadřování. 
Vyprávění podle obrázkové osnovy. 
Pořadí vět ve vyprávění. 
Upevňování správných návyků při psaní. 
Zdokonalování písemného projevu. 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 

Rozhodne pořadí obrázků a vypráví vlastními slovy dle 
dějové linky 

Komunikační a slohová výchova 
Správné dýchání, dodržování mluvních taktů, správná 
intonace. 
Upevňování čtení textu s porozuměním. 
Nácvik tichého čtení. 
Poslech četby. 
Kladení otázek účelově zaměřených. 
Spisovné vyjadřování. 
Rozvoj souvislého vyjadřování. 
Vyprávění podle obrázkové osnovy. 
Pořadí vět ve vyprávění. 
Upevňování správných návyků při psaní. 
Zdokonalování písemného projevu. 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

Rozlišuje tvary čísel a písmen, aplikuje své poznatky při 
přepisu z tiskací do psací podoby písma 

Komunikační a slohová výchova 
Správné dýchání, dodržování mluvních taktů, správná 
intonace. 
Upevňování čtení textu s porozuměním. 
Nácvik tichého čtení. 
Poslech četby. 
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Kladení otázek účelově zaměřených. 
Spisovné vyjadřování. 
Rozvoj souvislého vyjadřování. 
Vyprávění podle obrázkové osnovy. 
Pořadí vět ve vyprávění. 
Upevňování správných návyků při psaní. 
Zdokonalování písemného projevu. 

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou 
nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 

Při mluveném projevu rozliší správnou či špatnou 
výslovnost 
Zvolí si tempo řeči a intervaly nádechu 

Komunikační a slohová výchova 
Správné dýchání, dodržování mluvních taktů, správná 
intonace. 
Upevňování čtení textu s porozuměním. 
Nácvik tichého čtení. 
Poslech četby. 
Kladení otázek účelově zaměřených. 
Spisovné vyjadřování. 
Rozvoj souvislého vyjadřování. 
Vyprávění podle obrázkové osnovy. 
Pořadí vět ve vyprávění. 
Upevňování správných návyků při psaní. 
Zdokonalování písemného projevu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Komunikační a slohová výchova 
Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Upevňování čtení textu s porozuměním 
Nácvik tichého čtení 
Kladení otázek účelově zaměřených 
Rozvoj souvislého vyjadřování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Upevňování čtení textu s porozuměním 
Nácvik tichého čtení 
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Kladení otázek účelově zaměřených 
Rozvoj souvislého vyjadřování 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Upevňování čtení textu s porozuměním 
Kladení otázek účelově zaměřených 
Rozvoj souvislého vyjadřování 

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

Literární výchova  
Přednes vhodných literárních textů, volná reprodukce 
textu 
Literární pojmy: báseň, pohádka, spisovatel, básník, 
kniha, čtenář 
Dětská literatura 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty 
přiměřeného rozsahu a náročnosti 

Rozlišuje specifika čteného textu, podle toho zvolí barvu 
hlasu, vyzkouší čtení a recitaci před publikem. 
Interpretuje přečtený text, předvídá jednoduchý děj a 
svůj postoj si obhájí, čte samostatně. 
Plní zadané úkoly k textu – analyzuje jej, vybere 

Literární výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, tiché 
čtení, důraz, větný přízvuk, barva hlasu. 
Čtení a přednes poezie. 
Četba jako zdroj zážitků a předmět sdělování 

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném 
frázování a tempu literární texty přiměřené věku 

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu 
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ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, 
odlišuje pohádku od ostatních vyprávění 

podstatné informace a najde vztahy mezi nimi, zhodnotí 
svou práci. 
Podpoří či nepodpoří zadaná tvrzení k textu. 

(jednoduché vyjádření prožitku z četby). 
Základní poznatky prózy a poezie. 
Přednes básně. 
Jednoduchá vlastní tvorba žáka. 
Literární útvar – pohádka, pověst. 
Práce s textem, jednoduché ilustrace a zápisky pro 
budoucí využití. 

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle 
pokynů učitele a podle svých schopností 

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným 
pokynům přiměřené složitosti 

Rozvrhne si podle instrukcí zadanou práci, 
navrhne další postup práce 

Komunikační a slohová výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné 
čtení jako zdroj informací. 
Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. 
Soustředěný poslech, praktické naslouchání. 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, 
omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď). 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná 
mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i 
mimoškolních situacích. 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s 
přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, 
krátký zážitek). 
Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola 
správnosti gramatiky (probrané učivo). 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, jednoduchý krátký dopis. 
Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné 
údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr. 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
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slov). 
Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 
Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu 
slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké 
samohlásky 

Zvukově rozliší krátké a dlouhé samohlásky a aplikuje 
do psaného projevu 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
slov). 
Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
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Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 
Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v 
rozhovoru 

Zvolí vhodné výrazy pro komunikaci, zdůvodní svůj 
postoj k druhému mluvčímu 

Komunikační a slohová výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné 
čtení jako zdroj informací. 
Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. 
Soustředěný poslech, praktické naslouchání. 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, 
omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď). 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná 
mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i 
mimoškolních situacích. 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s 
přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, 
krátký zážitek). 
Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola 
správnosti gramatiky (probrané učivo). 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, jednoduchý krátký dopis. 
Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné 
údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr. 

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální 
prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních 
situacích 

Používá gesta, barvu a dynamiku řeči k dosažení 
kýženého výsledku v komunikaci. Vybírá a obohacuje 
slovní zásobu. 
Vhodně implementuje vlastní zážitky do mluveného 
projevu. 

Komunikační a slohová výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné 
čtení jako zdroj informací. 
Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. 
Soustředěný poslech, praktické naslouchání. 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, 
omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď). 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná 
mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i 
mimoškolních situacích. 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s 

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký 
mluvený projev 
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přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, 
krátký zážitek). 
Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola 
správnosti gramatiky (probrané učivo). 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, jednoduchý krátký dopis. 
Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné 
údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr. 

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně 
spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný 
projev 

Analyzuje vlastní projev a dokáže najít a odstranit 
případné chyby v písemném projevu. 

Komunikační a slohová výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné 
čtení jako zdroj informací. 
Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. 
Soustředěný poslech, praktické naslouchání. 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, 
omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď). 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná 
mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i 
mimoškolních situacích. 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s 
přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, 
krátký zážitek). 
Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola 
správnosti gramatiky (probrané učivo). 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, jednoduchý krátký dopis. 
Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné 
údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr. 

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá 
sdělení 

Napíše dopis, umístí správně adresu, navrhne obsah 
krátkého sdělení, vyjádří obsah vhodně zvolenými 
vlastními slovy 

Komunikační a slohová výchova. 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné 
čtení jako zdroj informací. 
Rozšiřování slovní zásoby, význam slov. 
Soustředěný poslech, praktické naslouchání. 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, 
omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď). 
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Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná 
mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i 
mimoškolních situacích. 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s 
přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, 
krátký zážitek). 
Technika psaní (úhlednost, čitelnost), kontrola 
správnosti gramatiky (probrané učivo). 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z 
prázdnin, jednoduchý krátký dopis. 
Vypravování, osnova písemná, obrázková. Podstatné 
údaje, dějová posloupnost, úvod, závěr. 

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova 
opačného významu a slova významem souřadná, 
nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova 
příbuzná 

Kategorizuje běžná slova podle nadřazenosti a 
podřazenosti, zdůvodní jejich zařazení, najde principy 
jejich uspořádání 
Analyzuje význam slova 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
slov). 
Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 
významu – děj, věc, okolnost, vlastnost 
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Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru Roztřídí zadaná slova podle sl. druhů v základním tvaru 
V mluveném projevu aktivně používá správné tvary 
podstatných jmen, sloves a přídavných jmen 
Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, rozvíjí 
jednoduchou větu do souvětí. 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
slov). 
Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 
Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné 
gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen 
a sloves 

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí 
vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých 
a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách 
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, 
mě – mimo morfologický šev; velká písmena na 
začátku věty a v typických případech vlastních jmen 
osob, zvířat a místních pojmenování 

Používá gramatická pravidla, zdůvodní svá rozhodnutí 
Rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a 
v kterých o tvary téhož slova 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
slov). 
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Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 
Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

Aplikuje gramatická pravidla do psaného projevu, 
zdůvodní svá rozhodnutí 

Jazyková výchova. 
Psaní – znělých a neznělých souhlásek, významová 
změna, při dvojím způsobu psaní procvičení a 
upevnění učiva z 2. ročníku. Abeceda (orientace v 
abecední řadě, průprava k vyhledávání slov). 
Slova opačného významu, slova souznačná. 
Slova příbuzná – průprava k pravopisu i, y po 
obojetných souhláskách (slovotvorná stavba, význam 
slov). 
Vyjmenovaná slova (b, l, m, p, s, v, z), slova příbuzná, 
odvozená. 
Význam slov ve větě, třídění slov podle druhů obsahu 
a podle zapojení ve větě –průprava k učivu. Slovní 
druhy. 
Slovní druhy – vyjmenovat je ve správném pořadí, 
seznámení se základními tvary. 
Skloňování podstatných jmen (rod, číslo, pád). Slovesa 
(osoba, číslo, čas). Přídavná jména skloňovat pouze s 
podstatným jménem. 
Věta jednoduchá, rozvíjení a doplňování věty. 
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Souvětí, počet vět v souvětí, spojovací výrazy. 
Psaní velkých písmen (typické příklady vlastních 
jmen), vlastní jména v žákově praxi. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Komunikační a slohová výchova 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích 
Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Zdokonalování techniky čtení, plynulé čtení, věcné čtení jako zdroj informací 
Základní zdvořilostní obraty (pozdrav, oslovení, omluva, vzkaz, kladení otázky, výstižná odpověď) 
Spisovný a hovorový výběr slovní zásoby, vhodná mimika a gesta při běžné komunikaci ve školních i mimoškolních situacích 
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Krátký mluvený projev v jednoduchých větách s přehlednou stavbou (jednoduchý popis předmětu, krátký zážitek) 
Jednoduchá sdělení: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, jednoduchý krátký dopis 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné 
texty potichu i nahlas 

Navrhne vhodný nadpis k zadanému textu, vyhledá v 
textu odpověď na zadanou otázku 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
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Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

Vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu, 
vypíše z textu požadovanou informaci 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

Sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, 
pozvánku, posoudí, zda jsou úplné 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
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Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně 
nebo písemně jeho obsah 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

Na základě zadaných informací vede dialog, telefonický 
hovor 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru 
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Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru 

Přečte nebo řekne s náležitou intonací, přízvukem a 
tempem řeči oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a 
respektuje při tom rozdílného adresáta 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 
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ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace 

Rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou 
výslovnost 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

Píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje 
dějovou posloupnost; pracuje podle heslovité osnovy 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
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hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

K vybranému textu přiměřené délky vytvoří heslovitou 
osnovu (nejméně o třech bodech) 

Komunikační a slohová výchova. 
Plynulé čtení. 
Čtení jako zdroj informací. 
Obohacování slovní zásoby. 
Reprodukce textu. 
Vyhledávací čtení. 
Výpisky z textu. 
Praktické a věcné naslouchání. 
Volná a doslovná reprodukce. 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a 
ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, 
zdvořilé vystupování). 
Zdokonalování techniky mluveného projevu. 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, 
hřiště…). 
Jednoduché žánry písemného projevu. 
Vypravování. 
Popis děje a pracovního postupu. 
Tvoření osnovy. 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy. 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

Vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže k 
zadanému slovu, žák nahradí slovo v textu slovem 
významově protikladným, podobným, citově 
zabarveným, nespisovné slovo slovem spisovným 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
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Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

Rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a 
v kterých o tvary téhož slova 
Rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem 
Určí kořen slova, část příponovou, předponovou 
K danému slovu uvede slova příbuzná 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

Zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke 
slovnímu druhu 
Vybere z textu zadaný slovní druh 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

Vyhledá v textu nespisovný tvar a nahradí ho spisovným Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
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slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

Vyhledá ve větě základní skladební dvojici a vyznačí ji Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

Rozliší větu jednoduchou a souvětí 
Vytvoří z věty jednoduché souvětí 
Rozhodne, který větný vzorec odpovídá zadanému 
větnému celku 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

62 

Český jazyk a literatura 4. ročník  

slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

Nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal 
zachován 
Spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího 
výrazu 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

Správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a 
slovech s nimi příbuznými 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

Uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí 
minulého činného v mluveném i psaném projevu 

Jazyková výchova. 
Význam slov – slova jednoznačná, mnohoznačná, 
protikladná, souznačná, slova s citovým zabarvením, 
slova spisovná a nespisovná. 
Stavba slova. 
Slovní druhy – ohebné, neohebné. 
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Skloňování podstatných jmen, časování sloves. 
Skladba – základní skladební dvojice. 
Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce. 
Spojovací výrazy – spojky, zájmena. 
Prohlubování učiva o vyjmenovaných slovech a 
slovech příbuzných 
Shoda podmětu s přísudkem. 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je 

Zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje 
ho spolužákům, záznam zakládá do portfolia nebo 
zapisuje do čtenářského deníku 
Vyjádří, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, 
jaký v něm vyvolala dojem 

Literární výchova. 
Reprodukce textů. 
Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, 
pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná 
literatura. 
Základní literární pojmy – autor, ilustrátor, dramatik, 
básník. 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

Přednese a volně reprodukuje text 
Vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma 

Literární výchova. 
Reprodukce textů. 
Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, 
pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná 
literatura. 
Základní literární pojmy – autor, ilustrátor, dramatik, 
básník. 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

Rozhodne, jakého typu je úryvek a) umělecký (poezie, 
komiks, pohádka) b) neumělecký (naučný text, návod k 
použití) 

Literární výchova. 
Reprodukce textů. 
Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, 
pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná 
literatura. 
Základní literární pojmy – autor, ilustrátor, dramatik, 
básník. 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

Rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst, 
nebo bajka 
Rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza 

Literární výchova. 
Reprodukce textů. 
Próza, poezie, verš, rým, báje, bajka, pověst, povídka, 
pohádka, příběh za života dětí a zvířat, dobrodružná 
literatura. 
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Základní literární pojmy – autor, ilustrátor, dramatik, 
básník. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Plynulé čtení 
Čtení jako zdroj informací 
Obohacování slovní zásoby 
Reprodukce textu 
Vyhledávací čtení 
Výpisky z textu 
Praktické a věcné naslouchání 
Volná a doslovná reprodukce 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) 
Zdokonalování techniky mluveného projevu 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, hřiště…) 
Jednoduché žánry písemného projevu 
Vypravování 
Popis děje a pracovního postupu 
Tvoření osnovy 
Vyprávění podle osnovy, obrázkové osnovy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Komunikační a slohová výchova 
Praktické a věcné naslouchání 
Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) 
Správné použití jazyka v modelových situacích (škola, hřiště…) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

Navrhne vhodný nadpis 
Posoudí na základě přečteného textu 
pravdivost/nepravdivost tvrzení 
Posoudí, zda daná informace vyplývá či nevyplývá z 
textu 
Vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v 
textu vhodném pro daný věk, podstatné informace 
zaznamenává 

Vybere z nabídky vhodná slova vztahující se k textu 
Vypíše z textu požadovanou informaci 
Rozhodne, které informace jsou pro daný text 
nepodstatné 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
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Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost 
jednoduchého sdělení 

Sestaví a napíše adresu, zprávu, vzkaz, oznámení, 
pozvánku 
Posoudí, zda jsou adresa, zpráva, vzkaz, oznámení nebo 
pozvánka úplné 
Sestaví z vět nebo krátkých odstavců příběh s 
dodržením dějové posloupnosti 
Vybere z nabídky vhodný závěr k dané ukázce 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého 
sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 

Vyslechne nebo přečte krátký text a reprodukuje ústně 
nebo písemně jeho obsah 
Vyslechne nebo přečte vzkaz a reprodukuje ho ústně 
nebo písemně další osobě 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
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Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 
zanechá vzkaz na záznamníku 

Na základě zadaných informací vede dialog, telefonický 
hovor (s dospělým, s kamarádem), zanechá vzkaz na 
záznamníku 
Posoudí, zda v uvedené ukázce (dialogu, telefonickém 
rozhovoru, vzkazu na záznamníku) nechybí některá z 
důležitých informací 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
reklamě 

Vybere z předložených ukázek tu, která chce upoutat, 
přesvědčit a ovlivnit rozhodování člověka (adresáta) 
Vyhledá na internetu, v časopise, v denním tisku příklad 
manipulativní reklamy 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
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Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a 
tempo podle svého komunikačního záměru 

Přečte nebo řekne s náležitou intonací, přízvukem a 
tempem řeči oznámení, příkaz, prosbu, omluvu a 
respektuje při tom rozdílného adresáta 
Vhodně se představí ostatním dětem, dospělému 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 
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ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou 
výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační 
situace 

Rozliší ve slyšené ukázce spisovnou a nespisovnou 
výslovnost 
Využívá spisovnou výslovnost ve veřejné komunikační 
situaci 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i 
formální jednoduché komunikační žánry 

Píše vypravování obsahově i formálně správně, dodržuje 
dějovou posloupnost; pracuje podle osnovy Sestaví 
popis předmětu (zvířete/osoby) a popis pracovního 
postupu, dodržuje logickou návaznost; pracuje podle 
osnovy 
V ukázce dopisu doplní, co chybí 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
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popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 
vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s 
dodržením časové posloupnosti 

K vybranému textu přiměřené délky vytvoří osnovu 
Zařadí do přečtené ukázky na vhodné místo nabízený 
text 

Komunikační a slohová výchova. 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy. 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky z textu. 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností. 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami. 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky. 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky. 
Rétorická cvičení a výrazný přednes. 
Hovorová a spisovná čeština a její aplikace. 
Osnova, odstavce, vypravování s přímou řečí, popis 
předmětu, výrobního postupu, vypravování s prvky 
popisu, zpráva, oznámení, dopis, pohlednice, výpisky, 
jednoduché tiskopisy. 

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova 
stejného nebo podobného významu a slova 
vícevýznamová 

Vybere z nabídky slovo, které je významem nejblíže k 
zadanému slovu 
Nahradí slovo v textu slovem významově protikladným, 
podobným, citově zabarveným, nespisovné slovo 
slovem spisovným 
Vyhledá v textu slovo vícevýznamové, vysvětlí jeho další 
významy 
Rozhodne, zda dvojice slov splňuje požadovanou 
podmínku (pro opozita) 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
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Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, 
předponovou a koncovku 

Rozliší, v kterých případech se jedná o slova příbuzná a 
v kterých o tvary téhož slova 
Rozliší, která slova jsou příbuzná se zadaným slovem Učí 
kořen slova, část příponovou, předponovou 
K danému slovu uvede slova příbuzná 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov 
a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém 
mluveném projevu 

Zařadí vyznačené plnovýznamové slovo z textu ke 
slovnímu druhu 
Vybere z krátkého textu větu, která obsahuje či 
neobsahuje zadaný slovní druh 
Používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
podstatných a přídavných jmen 
Používá v mluveném i psaném projevu náležité tvary 
sloves ve způsobu oznamovacím 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
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Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné 
tvary 

Vyhledá v textu nespisovný tvar a nahradí je tvary 
spisovnými 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v 
neúplné základní skladební dvojici označuje základ 
věty 

Vyhledá ve větě základní skladební dvojici (podmět 
vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný) 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
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Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, 
vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 

Rozliší větu jednoduchou a souvětí 
Vytvoří z věty jednoduché souvětí a rozhodne, který 
větný vzorec odpovídá zadanému větnému celku 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 
potřeby projevu je obměňuje 

Nahradí spojovací výraz v souvětí tak, aby smysl zůstal 
zachován 
Spojí věty v souvětí pomocí vhodného spojovacího 
výrazu 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
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Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 
souhláskách 

Správně píše (doplní) i/y ve vyjmenovaných slovech a 
slovech s nimi příbuzných 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického 
pravopisu 

Uplatňuje základní poučení o správných tvarech příčestí 
minulého činného v mluveném i psaném projevu 
Doplní správně čárky do zadaného textu 

Jazyková výchova. 
Význam slov, synonyma, homonyma, opozita, slova 
jednoznačná, mnohoznačná, slova přejatá, odborná. 
Stavba slova, zdvojené souhlásky, slovotvorný základ. 
Předpony s, z, vz,vs. 
Slovní druhy ohebné a neohebné, časování sloves, 
skloňování ohebných slovních druhů. 
Práce s pravidly a mluvnickými tabulkami, slova 
spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená. 
Skladba, podmět, přísudek, přívlastek, člen řídící, člen 
závislý. 
Větné vzorce, věta jednoduchá a souvětí. 
Spojky a vztažná zájmena jako spojovací výrazy, psaní 
čárek v souvětí. 
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Užití vyjmenovaných slov a slov příbuzných. 
Shoda podmětu s přísudkem, shoda v příčestí 
minulém. 

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává 
je 

Zpracuje stručný záznam o přečtené knize a prezentuje 
ho spolužákům, záznam zakládá do portfolia nebo 
zapisuje do čtenářského deníku 
Vyjádří, jak na něj vyslechnutá/přečtená ukázka působí, 
jaký v něm vyvolala dojem 

Literární výchova. 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování. 
Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu. 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů. 
Literární pojmy – shrnutí. 

ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých 
schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

Přednese a volně reprodukuje text 
Vytvoří vlastní text na dané či vlastní téma 

Literární výchova. 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování. 
Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu. 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů. 
Literární pojmy – shrnutí. 

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 
neuměleckých textů 

Rozhodne, jakého typu je úryvek a) umělecký (poezie, 
komiks, pohádka) b) neumělecký (naučný text, návod k 
použití) 

Literární výchova. 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování. 
Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu. 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů. 
Literární pojmy – shrnutí. 

ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 
používá elementární literární pojmy 

Rozhodne, zda uvedená ukázka je pohádka, pověst, 
nebo bajka 
Rozhodne, zda uvedená ukázka je poezie, nebo próza 

Literární výchova. 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování. 
Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu. 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů. 
Literární pojmy – shrnutí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy 
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Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky 
z textu 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky 
Rétorická cvičení a výrazný přednes 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
Komunikační a slohová výchova 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky 
z textu 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky 
Rétorická cvičení a výrazný přednes 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Komunikační a slohová výchova 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky 
z textu 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
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naslouchání a posilování komunikačních dovedností 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky 
Rétorická cvičení a výrazný přednes 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Komunikační a slohová výchova 
Čtení plynulé, čtení věcné jako zdroj informací, 
obohacování slovní zásoby, práce s pojmy 
Reprodukce textu, vyhledávací čtení, výpisky 
z textu 
Vytváření logických myšlenkových celků, aktivní 
naslouchání a posilování komunikačních dovedností 
Volná a doslovná reprodukce, ověřování informací 
otázkami 
Základní komunikační pravidla, mimojazykové 
komunikační prostředky 
Plakát, reklama, komerční reklama a sdělovací 
prostředky 
Rétorická cvičení a výrazný přednes 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Literární výchova 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Literární výchova 
Zážitkové čtení a naslouchání, výpisky, výtvarné 
zpracování 
Reprodukce textů, pokus o vlastní literární tvorbu 
Ukázky různých literárních žánrů a autorů 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití 

V textu odlišuje jazykové prostředky útvarů národního 
jazyka, posoudí vhodnost jejich užití, nahradí 
nespisovné vyjádření spisovným. 

Národní jazyk a jeho útvary. 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

Samostatně používá PČP a další jazykové příručky, 
ověřuje v nich správnost svého úsudku. 

Jazykové příručky. 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

Rozdělí hlásky do skupin a správně je vyslovuje. 
Aplikuje pravidla spisovné výslovnosti a pravopisu 
souhláskových skupin. 
Čte a vyslovuje slova a věty s náležitým přízvukem, 
větnou melodií, tempem, důrazem a pauzami. 

Zvuková stránka jazyka: 
hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuk. stránka věty. 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

Na příkladech doloží nejčastější způsoby obohacování 
slovní zásoby. 
K danému slovu tvoří slova odvozená, rozlišuje je od 
slov složených. 
Provede rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor. 
Interpretuje význam přeneseného pojmenování. 
Ústní znalost pravopisných pravidel aplikuje v psaném 
projevu. 
Zdůvodňuje pravopis skupin bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně. 
Zdůvodňuje pravopis předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, 
předložek s/se, z/ze. 
Píše bezchybně vyjmenovaná slova i frekventovaná 
slova příbuzná. 

Nauka o slově: 
Tvoření slov. 
Odvozování slov a změny hlásek při odvozování. 
Slova příbuzná. 
Stavba slova. 
Pravopis lexikální – opakování. 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

Správně přiřazuje slova ke slovním druhům včetně slov 
s různou slovnědruhovou platností ve větě. 
Užívá slova ve větách v náležitých tvarech pádů 
jednotného a množného čísla. 
Určuje mluvnické významy jmen a sloves. 
Třídí podstatná jména, přídavná jména, zájmena a 
číslovky podle jejich druhů. 
Náležitě skloňuje a stupňuje přídavná jména. 
Náležitě skloňuje zájmena a nezaměňuje jejich tvary. 
Náležitě skloňuje správně zapisuje číslovky. 
Odlišuje slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a 
složené. 
Tvoří a užívá spisovné tvary podmiňovacího způsobu. 

Tvarosloví: 
Slovní druhy. 
Mluvnické významy a tvary slov ohebných. 
Podstatná jména konkrétní a abstraktní, pomnožná, 
hromadná, látková, obecná a vlastní. 
Druhy, skloňování a stupňování přídavných jmen. 
Druhy a skloňování zájmen. 
Druhy a skloňování číslovek. 
Slovesné tvary, slovesný způsob a čas. 

ČJL-9-2-05 využívá znalostí o jazykové normě při 
tvorbě vhodných jazykových projevů podle 
komunikační situace 

Využívá spisovný jazyk v projevu psaném a mluveném, 
volí vhodné jazykové prostředky pro danou 
komunikační situaci. 
Vyhledá ve větě podmět a přísudek, určí slovní druhy, 
kterými jsou vyjádřeny. 
Spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic, určí 
druhy větných členů. 
Odliší základní typy přívlastku a příslovečného určení. 
Vysvětlí významové vztahy ve větě, řeší jednoduché 
větné rozbory. 
Rozezná větu jednoduchou a souvětí, aplikuje základní 
pravidla interpunkce. 
Užitím vhodných spojovacích výrazů změní větu 
jednoduchou na souvětí. 
Vybírá správné větné vzorce k zadanému souvětí. 

Skladba: 
Základní větné členy. 
Rozvíjející větné členy. 
Shoda přísudku s podmětem. 
Věta jednoduchá a souvětí. 
Přímá řeč. 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

Jmenuje hlavní postavy příběhu, popíše, kdy a kde se 
odehrává, stručně vystihne hlavní děj. 
Vyjádří (s dopomocí) hlavní myšlenku díla. 
Recituje zpaměti báseň přiměřenou schopnostem a 
věku, 
volně reprodukuje krátké pohádky, 

Hádanky, říkadla, rozpočitadla… 
Pohádky. 
Ukázka slovenské pohádky. 
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ve skupinkách připraví a nacvičí dramatizaci krátké 
pohádky. 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

Sdílí své čtenářské prožitky, ústní i písemnou formou 
vyjadřuje dojmy z přečtené knihy, zhlédnutého filmu či 
divadelního představení, uvádí důvody, proč se mu líbily 
a co oceňuje. 
Uvede základní rysy běžných žánrů, doloží příklady, 
nejlépe z vlastní četby. 
Přiřadí čtený text k literárnímu druhu. 
Odliší, zda je uvedený text próza, poezie, nebo drama. 
Zdůvodní, proč upřednostňuje filmové nebo literární 
zpracování námětu a porovná je. Má pozitivní vztah k 
literatuře a umění. 
Pravidelně vyhledává potřebné informace z oblasti 
literatury, pracuje s internetem, v knihovně se orientuje 
v různých typech katalogů. 

Bajky. 
Báje, mýty, pověsti. 
Romance a balady. 
Próza s dětským hrdinou. 
Umělecko-naučná a naučná literatura. 
Dobrodružné příběhy. 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v 
literárním, dramatickém i filmovém zpracování 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

V předloženém textu najde chybnou formulaci, 
nespisovné výrazy nebo stylistický nedostatek a 
navrhne jejich úpravu. 
 
Sestaví osnovu vypravování a na jejím základě rozčlení 
text do odstavců. 
Uspořádá text v logické návaznosti a časové 
posloupnosti. 
 
Vytvoří vlastní soudržný a srozumitelný text, s využitím 
svých gramatických a stylistických poznatků vybírá 
vhodné vyjadřovací prostředky, správně zapíše přímou 
řeč. 
Volí náležitou grafickou úpravu textu, před odevzdáním 
zajistí kontrolu správnosti (v jazykové příručce apod.) 

Vypravování 
s užitím prostředků obohacování (přímá řeč, hovorový 
jazyk, přirovnání), 
reprodukce textu. 
Osnova vypravování, členění textu na odstavce. 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

Rozeznává různé způsoby dorozumívání a užívá je v 
dané komunikační situaci. 
Oceňuje kultivovanou, stylově neutrální řeč. 

Komunikační výchova. 
Rozhovory na zvolené téma, 
formy pozdravů, oslovení aj. 
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

Komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci. 
Zpětně zhodnotí svůj i spolužákův připravený popř. 
spontánní projev podle zadaných kritérií (tempo, 
intonace, frázování aj.) 

Komunikace – otevřená, aktivní naslouchání. 
Mluvený projev. 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

Výstižně pojmenuje předměty a jejich části, popř. 
funkce. 
Na základě pozorování sestaví popis osoby s využitím 
náležitých jazykových prostředků. 
Vypracuje jednoduchý pracovní postup – návod, 
dodržuje časovou posloupnost a logickou návaznost. 

Popis 
předmětu, osoby, děje, pracovního postupu 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

V denním tisku doloží příklady jednoduchých 
komunikačních žánrů. 
Sestaví objednávku, zprávu a oznámení. 
V předloženém textu vyhledá názor autora či postavy, 
odliší fakta od hodnocení, u získaného údaje ověřuje v 
dalších pramenech důvěryhodnost. 
Najde výrazný prostředek manipulace v textu. 
Sleduje dění kolem sebe, dokáže k němu zaujmout 
objektivní postoj, rozlišuje manipulační působení médií 
Nastylizuje dopis osobního i úředního charakteru se 
všemi náležitostmi. 
V kratším odborném textu vyhledá klíčová slova a 
odpovědi na zadané otázky. 
Posoudí, zda je daná informace v textu obsažena. 
Formuluje hlavní myšlenky textu. 
Na základě práce s odborným textem vytvoří shrnutí 
formou výpisků. 

Objednávka, zpráva a oznámení, 
informovanost, orientace v denním tisku. 
Nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k 
působení médií, média a volný čas. 
Dopis, e-mail. 
Jak se učíme- 
hlavní myšlenky, výpisky, výtah. 

ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a 
komunikační záměr partnera v hovoru 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Jazyk a jeho útvary 
Práce s česko-slovenským slovníkem 
Zvuková stránka jazyka: 
hláskosloví, spisovná výslovnost, zvuk.stránka vět 
Zpráva a oznámení 
informovanost, 
orientace v denním tisku 
Nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický 
přístup k působení médií, média a volný čas 

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



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

85 

Český jazyk a literatura 6. ročník  

Jazyk a jeho útvary 
Práce s česko-slovenským slovníkem 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Stavba slova  
Pravopis 
Tvarosloví 
Skladba 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Literární výchova: 
Hádanky, říkadla, rozpočitadla… 
Pohádky 
Ukázka slovenské pohádky 
Reálné a zobrazené vzory 
Bajky 
Báje, mýty, pověsti 
Romance a balady 
Reálné a zobrazené vzory 
Próza s dětským hrdinou 
Reálné a zobrazené vzory 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Etické hodnoty 
Komunikace – otevřená a aktivní naslouchání 
Komunikační výchova  
rozhovory na zvolené téma, 
formy pozdravů, oslovení aj. 
Komunikace – otevřená, aktivní naslouchání 
Zpráva a oznámení, informovanost,orientace v denním tisku 
Nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický 
přístup k působení médií, média a volný čas 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Etické hodnoty 
Komunikace – otevřená a aktivní naslouchání 
Komunikační výchova  
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rozhovory na zvolené téma, 
formy pozdravů, oslovení aj. 
Komunikace – otevřená, aktivní naslouchání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Zpráva a oznámení informovanost, orientace v denním tisku 
Nabídka pozitivních vzorů v médiích, kritický přístup k působení médií, média a volný čas 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Popis předmětu, osoby, děje, pracovního postupu 
Ochrana přírody a životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Popis předmětu, osoby, děje, pracovního postupu 
Ochrana přírody a životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

Třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov, ovládá 
morfologické pravopisné jevy, vyhledává informace v 

Tvarosloví. 
Podstatná jména, odchylné tvary některých 
podstatných jmen 
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ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

jazykových příručkách a ověřuje správnost jazykových 
jevů. 

Přídavná jména, stupňování. 
Zájmena, jejich skloňování. 
Číslovky, druhy číslovek. 
Slovesa, slovesný rod činný a trpný. 
Druhy příslovcí, příslovečné spřežky, stupňování 
příslovcí. 
Předložky, spojky, částice, citoslovce. 
Pravopis psaní velkých písmen. 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

Rozliší a na příkladech v textu doloží způsoby 
obohacování slovní zásoby, zásady tvoření českých slov, 
rozpozná přenesená pojmenování. 
Rozpozná větné členy a souvětí. 

Význam slov. 
Slovní zásoba: 
tvoření, odvozování, skládání a zkracování slov. 
Skladba: 
věty jednočlenné a dvojčlenné, 
druhy vět. 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

Vysvětlí vztahy mezi základními, rozvíjejícími a 
několikanásobnými větnými členy. 

Větné členy 
základní, rozvíjející, několikanásobné. 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

Charakterizuje základní druhy literatury a její žánry, 
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popíše 
stavbu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla, 
chápe krásnou literaturu jako nedílnou součást 
písemnictví národního i světového, 
výrazně čte nebo recituje literární text, 
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 
divadelního nebo filmového představení a názory na 
umělecké dílo, 
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory. 

Základní literární pojmy, individuální četba, 
interpretace ukázek. 
Povídky 
Kroniky, biblické příběhy. 
Balady a romance. 
Divadlo a jeho typy, námět a scénář. 
Podpora pozitivního působení televize a médií. 
Reálné a zobrazené vzory. 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly. 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

Vyhledá informace v různých typech katalogů, v 
knihovně i v dalších informačních zdrojích, 
rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s 
pozitivními prosociálními vzory, 

Autobiografie, biografie, cestopis. 
Reálné a zobrazené vzory. 
Romány. 
Důstojnost a identita lidské osoby, 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 
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ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, 
porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné 
představitele 

analyzuje etické aspekty různých životních situací, 
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské 
vztah, 
dokáže charakterizovat tento literární žánr a stručně 
pojmenovat jeho druhy, 
své čtenářské názory doloží argumenty, 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si vlastní 
sebevědomí. 

úcta k lidské osobě, jedinečnost a identita člověka. 
Comicsy 

ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech 
katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

Vybírá výstižné jazykové prostředky. 
rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže 
popsat své pocity i nálady, 
aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské 
vztahy, 
dodržuje zásady popisu od podstatného k méně 
podstatného a chronologický postup výroby, 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, 
vytvoří souvislý text s dodržováním pravidel 
mezivětného navazování, 
komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro 
potřeby druhých a přiměřeně situaci. 

Popis uměleckých děl, líčení. 
Etické hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí. 
Popis výrobků a pracovních postupů. 
Užití odborných názvů v popisu. 
Mluvený projev. 
Komunikace – otevřená, aktivní naslouchání. 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 
jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

Sestaví charakteristiku popisované osoby, 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu a vytváří si vlastní 
sebevědomí, 
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel. 

Charakteristika: 
úcta k lidské osobě, 
jedinečnost a identita člověka. 
Žádost. ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na 

jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním 
pravidel mezivětného navazování 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Charakteristika 
 * úcta k lidské osobě 
 * jedinečnost a identita člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Charakteristika 
 * úcta k lidské osobě 
 * jedinečnost a identita člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Mluvený projev 
Komunikace – otevřená, aktivní naslouchání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Charakteristika 
 * úcta k lidské osobě 
 * jedinečnost a identita člověka 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
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Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 
Důstojnost a identita lidské osoby 
 * úcta k lidské osobě 
 * jedinečnost a identita člověka 
Comicsy, aforismy, anekdoty, humoristické povídky 
Písně, protestsongy, šansony, hity, trampské písně 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Základní literární pojmy, individuální četba, interpretace ukázek 
Povídky a jejich dělení 
Kroniky 
legendy, duchovní písně, kancionály 
biblické příběhy 
Balady a romance 
Divadlo 
a jeho typy, námět a scénář 
Podpora pozitivního působení televize a médií 
Reálné a zobrazené vzory 
Pozitivní vzory versus pochybné idoly 
Etické hodnoty, ochrana přírody a životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Charakteristika 
 * úcta k lidské osobě 
 * jedinečnost a identita člověka 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a 
zdůvodní jejich užití, 
má přehled o slovanských jazycích, 
rozliší a příklady v textu doloží nejdůležitější způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých 
slov, rozpozná přenesená pojmenování, 
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, 

Útvary českého jazyka. 
Jazyk. kultura, čeština – slovanský jazyk. 
Poslech slovenského textu, překlad. 
Slovní zásoba a tvoření slov. 
Slova přejatá. 
jejich výslovnost a pravopis. 
Některé nepravidelnosti ve skloňování podst. jmen. 

ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 
cizí slova 

ČJL-9-2-02 rozlišuje a příklady v textu dokládá 
nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a 
zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech 

ČJL-9-2-08 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou 
češtinu a zdůvodní jejich užití 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci. 

Skloňování cizích obecných a vlastních jmen. 
Skloňování zájmena týž, tentýž. 
Slovesný vid. 
slovesa dokonavá a nedokonavá. 
Přehled slovesných tříd a vzorů, využití různých 
slovesných tvarů. 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí, 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché a v méně složitých souvětích.Rozlišuje 
významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí, 
Graficky znázorní stavbu věty jednoduché 
Rozpozná druhy vedlejších vět a významové poměry 
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché a v méně složitých souvětích. 

Znázornění stavby VJ, souvětí podřadné a souřadné, 
druhy VV, významové poměry 
Stavba textová. 
věta dvojčlenná, jednočlenná, zápor. 
Základní, rozvíjející a několikanásobné větné členy 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 
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ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

Poznává počátky vývoje světového písemnictví, chápe 
souvislosti, 
uvědomuje si vliv náboženství na vývoj literatury v 
tomto období, 
Vlastními slovy vyjádří základní myšlenky díla. 
Souvisle reprodukuje přečtený text 

Počátky světového písemnictví ( Homér, Bible) 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

Orientuje se v základních literárních směrech a jmenuje 
jejich významné představitele 

Česká středověká literatura 
Renesance a humanismus v literatuře světové a české. 
Z české barokní literatury. 
Klasicismus a romantismus v literatuře. 
Z české literatury 2. pol. 19. stol. 
májovci, ruchovci, lumírovci, historická próza. 
Realismus 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

Výstižně popíše typické rysy a projevy jednání zvolených 
osob, 
Rozlišuje druhy charakteristiky 
Volí vhodné jazykové prostředky pro dané stylistické 
útvary 
Výstižně popíše typické rysy a projevy jednání zvolených 
osob 
Volí vhodné jazykové prostředky k vyjádření svých 
pocitů a nálad 
Zpracuje výtah z učební látky jiného předmětu 
Na základě vlastních zkušeností vytvoří úvahu 
Objektivně vyjádří svůj názor 
Při práci s různými druhy informací hledá klíčová slova, 
vyjádří hlavní myšlenky textu 
Vytvoří vhodné výpisky 

Charakteristika literárních a filmových postav. 
Líčení. 
Reálné a zobrazené vzory. 
Výklad. 
Výtah. 
Mluvený projev, zásady řečnictví. 
Úvaha. 
Shrnutí o slohu. 
Otevřená komunikace a aktivní naslouchání. 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá 
klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří 
otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o 
text přednese referát 

ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke 
gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k 
tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému 
psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Útvary českého jazyka 
jazyk. kultura, čeština – slovanský jazyk 
Poslech slovenského textu, překlad 
Slovní zásoba a tvoření slov 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Počátky světového písemnictví 
Počátky středověké literatury 
Období před vznikem česky psané literatury 
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Počátky a rozvoj česky psané literatury 
Ze světové literatury  
středověké eposy 
Etické hodnoty – zdroje etiky      
Vrchol období české středověké literatury 
Doba husitská 
Renesance a humanismus v literatuře 
světové 
české 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Z české barokní literatury 
Klasicismus a romantismus ve světové literatuře      
Z české literatury 2. pol. 19. stol. 
májovci, ruchovci, lumírovci, historická próza      
Světová realistická tvorba 
Česká realistická próza     

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Počátky světového písemnictví 
Počátky středověké literatury 
Období před vznikem česky psané literatury 
Počátky a rozvoj česky psané literatury 
Ze světové literatury  
středověké eposy 
Etické hodnoty – zdroje etiky      
Vrchol období české středověké literatury 
Doba husitská 
Renesance a humanismus v literatuře 
světové 
české 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Z české barokní literatury 
Klasicismus a romantismus ve světové literatuře      
Z české literatury 2. pol. 19. stol. 
májovci, ruchovci, lumírovci, historická próza      
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Světová realistická tvorba 
Česká realistická próza     

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

Počátky světového písemnictví 
Počátky středověké literatury 
Období před vznikem česky psané literatury 
Počátky a rozvoj česky psané literatury 
Ze světové literatury  
středověké eposy 
Etické hodnoty – zdroje etiky      
Vrchol období české středověké literatury 
Doba husitská 
Renesance a humanismus v literatuře 
světové 
české 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Z české barokní literatury 
Klasicismus a romantismus ve světové literatuře      
Z české literatury 2. pol. 19. stol. 
májovci, ruchovci, lumírovci, historická próza      
Světová realistická tvorba 
Česká realistická próza     

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Výtah 
Ochrana přírody a životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Mluvený projev, zásady řečnictví 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

    

Český jazyk a literatura 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

Jednotlivé útvary českého jazyka. 
Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve 
vhodné komunikační situaci. 
Používá základní jazykové příručky. 

Tvoření slov: 
hláskosloví, výslovnost, zvuková stránka, pravopis. 
Význam slova: 
slova jednoznačná a mnohoznačná, odborné názvy. ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná 

cizí slova 

ČJL-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími 
slovníky a příručkami 

ČJL-9-2-04 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné 
tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné 
komunikační situaci 

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

Tvarosloví: slovní druhy, jména, 
slovesa a jejich tvary, přechodníky. 
Pravopis koncovek jmen a sloves. 
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 
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ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí, v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché a v méně složitých souvětích. 
Umí správně vytvářet věty jednoduché a složitá souvětí. 
Orientuje se ve stavbě věty jednoduché a souvětí, 
uvědomuje si vztahy mezi větnými členy a větami v 
souvětí. 
Odliší a umí použít vsuvku, samostatný větný člen. 
Respektuje hlavní zásady českého slovosledu. 

Skladba: 
Stavba větná 
Věta jednoduchá 
Vztahy mezi slovy ve větě (vztah přístavkový) 
Základní větné členy 
Rozvíjející větné členy 
Výrazy, které nejsou větnými členy 
Věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty 
Samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen, 
elipsa 
Věta a souvětí 
Souvětí podřadné 
Čárka ve větě jednoduché a v souvětí podřadném 
Český slovosled 
Stavba textová 
Souvětí souřadné 
Čárky v souvětí 
Vsuvka 

ČJL-9-2-06 rozlišuje významové vztahy gramatických 
jednotek ve větě a v souvětí 

ČJL-9-2-07 v písemném projevu zvládá pravopis 
lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve 
větě jednoduché i souvětí 

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

Pracuje s literárním textem, volně reprodukuje přečtený 
nebo slyšený text. 
Interpretuje významy a smysl textu. 
Samostatně formuluje dojmy z četby, z divadelního 
představení, filmu. 
Vnímá názory a argumenty druhých s porozuměním a 
rozvíjí kritický dialog. 
Rozlišuje a charakterizuje literární druhy a žánry, dokáže 
uvést jejich výrazné představitele. 
Dokáže porovnat různá ztvárnění téhož námětu v 
různých literárních druzích a žánrech, v literatuře a 
filmu. 
Rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor 
doloží argumenty. 
Rozpoznává a charakterizuje literární styl literárních 
směrů 19. a 20. století a dokáže jmenovat jejich 

Literatura přelomu 19. a 20. století, moderní 
umělecké směry 
Literatura 1. poloviny 20. století 
Odraz 2. světové války v literatuře 
Literatura 2. poloviny 20. století 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a 
vlastními slovy interpretuje smysl díla 

ČJL-9-3-02 rozpoznává základní rysy výrazného 
individuálního stylu autora 

ČJL-9-3-03 formuluje ústně i písemně dojmy ze své 
četby, návštěvy divadelního nebo filmového 
představení a názory na umělecké dílo 

ČJL-9-3-04 tvoří vlastní literární text podle svých 
schopností a na základě osvojených znalostí základů 
literární teorie 
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Český jazyk a literatura 9. ročník  

ČJL-9-3-05 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, 
svůj názor doloží argumenty 

reprezentativní představitele ve světové a české 
literatuře. 
Vyhledává informace z různých zdrojů (knihovna, 
internet), samostatně je umí zpracovat do útvaru 
referátu. 

ČJL-9-3-07 uvádí základní literární směry a jejich 
významné představitele v české a světové literatuře 

ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu 
fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí 
otázek nebo porovnáváním s dostupnými 
informačními zdroji 

Dokáže rozlišit spisovný a nespisovný projev a vhodně 
využít spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru. 
V mluveném a psaném projevu vhodně využívá 
verbálních a nonverbálních komunikačních prostředků. 
Vhodně se zapojuje do diskuse, řídí ji a ve svých 
výstupech využívá zásad komunikace a pravidel dialogu. 
Osvojuje si normy písemného vyjadřování, zvládá 
grafickou úpravu textu. 
Vhodně využívá jazykových prostředků. 
Zvládá práci s textem. 

Komunikace a sloh 
Ústní a písemný projev Slohové útvary dle výběru žáků 
– životopis, dopis 
Výklad 
Popis: 
Popis pracovního postupu 
Popis uměleckého díla 
Subjektivně zabarvený popis 
Charakteristika – povaha, schopnosti, zájmy 
Vypravování 
Úvaha 
Proslov 
Diskuse 
Fejeton 
Funkční styly 

ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v 
masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj 

ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, 
jazykovými prostředky vhodnými pro danou 
komunikační situaci 

ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a 
vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem 
ke svému komunikačnímu záměru 

ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i 
improvizovaném vhodně užívá verbálních, 
nonverbálních i paralingválních prostředků řeči 

ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá 
zásad komunikace a pravidel dialogu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Literatura jako paměť společnosti 
O problémech lidské existence  
Humor a napětí v literatuře 
Jedinečnost a identita člověka 
hodnotová orientace 
rozvoj sebeovládání a morálního úsudku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
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Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Literatura jako paměť společnosti 
O problémech lidské existence  
Humor a napětí v literatuře 
Jedinečnost a identita člověka 
hodnotová orientace 
rozvoj sebeovládání a morálního úsudku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
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Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Průřezové téma prolíná předmětem během celého roku 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
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Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Jazyky slovanské 
obecné výklady o Čj, vývoj českého jazyka 
Práce s česko-slovenským slovníkem 
Současná literární světová literatura 20. století 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

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

Současná literární světová literatura 20. století 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Současná literární světová literatura 20. století 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Vypravování v běžné a umělecké komunikaci 
Úrovně komunikace, její zásady, komunikace ve ztížených podmínkách 
Kritický přístup k působení médií 
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Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 
Ekonomické hodnoty 
Ochrana přírody a životního prostředí 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Vypravování v běžné a umělecké komunikaci 
Úrovně komunikace, její zásady, komunikace ve ztížených podmínkách 
Kritický přístup k působení médií 
Kritický přístup k působení médií 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 
Ekonomické hodnoty 
Ochrana přírody a životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vypravování v běžné a umělecké komunikaci 
Úrovně komunikace, její zásady, komunikace ve ztížených podmínkách 
Kritický přístup k působení médiíKritický přístup k působení médií 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
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Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 
Ekonomické hodnoty 
Ochrana přírody a životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Vypravování v běžné a umělecké komunikaci 
Úrovně komunikace, její zásady, komunikace ve ztížených podmínkách 
Kritický přístup k působení médií 
Asertivní chování 
Důstojnost a identita lidské osoby 
Reálné a zobrazené vzory 
Iniciativa a komplexní prosociálnost 
Etické hodnoty 
Sexuální zdraví 
Rodina 
Duchovní rozměr člověka 
Ekonomické hodnoty 
Ochrana přírody a životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku 
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5.2 Anglický jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 3 3 3 3 3 3 3 23 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Anglický jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu   Seznamuje žáky s jejich prvním cizím jazykem, učí je osvojit si základní postupy učení se cizímu 
jazyku, připravuje žáky na odlišnosti mezi grafickou a zvukovou formou slov, představuje anglické reálie, 
pomáhá při osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností při komunikaci, upevňuje zájem o 
studium cizího jazyka   
 
 
 

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

Anglický jazyk se vyučuje jednu vyučovací hodinu týdně v 1. a 2. ročníku a tři hodiny týdně od 3. do 5. 
ročníku. 

 seznamuje žáky s jejich prvním cizím jazykem, učí je osvojit si základní postupy učení se cizímu 
jazyku 

 připravuje žáky na odlišnosti mezi grafickou a zvukovou formou slov, učí je zápisu základních 
fonetických symbolů pro anglické hlásky 

 představuje anglické reálie formou odpovídající jejich věku, znalostem a schopnostem 

 pomáhá při osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností při komunikaci se spolužáky 
formou jednoduchých rozhovorů 

 vede k získávání sebedůvěry při vystupování ve třídě před spolužáky 

 podporuje vlastní tvořivé vyjadřování i týmovou spolupráci při tvorbě projektů, respektování 
názorů druhých a umění kompromisu 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 motivuje k samostatnému získávání informací ze zdrojů jako internet, jejich věku odpovídající 
cizojazyčné časopisy i literatura, říkánky a rapy, písňové texty a texty různého zaměření 

 upevňuje zájem o studium cizího jazyka a vytváří pozitivní vztah k tomuto předmětu 
Výuka probíhá většinou ve třídě,  multimediální učebně jazykové pracovně, někdy v učebně informatiky 
av učebně s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových 
programů.  

Integrace předmětů  Cizí jazyk 

Mezipředmětové vztahy  Konverzace v anglickém jazyce 

 Prvouka 

 Český jazyk a literatura 

 Výtvarná výchova 

 Hudební výchova 

 Pracovní činnosti 

 Přírodověda 

 Vlastivěda 

 Zeměpis 

 Informatika 

 Dějepis 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky užívat symboly pro zápis výslovnosti 

 vysvětluje smysl a cíl učení cizích jazyků 

 upevňuje schopnost posoudit svůj výkon  

 vede žáky ke schopnosti samostatné práce 

Kompetence k řešení problémů: 

 podporuje schopnost hodnotit svá zlepšení či neúspěchy 

 seznamuje žáky se způsoby nacházení potřebných informací 

Kompetence komunikativní: 
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Název předmětu Anglický jazyk 

 učí žáky jednoduše představit sebe i rodinu, zvolit vhodnou formu pozdravu, poděkovat, omluvit 
se 

 vede žáky k dodržování jednoduchých komunikačních pravidel 

 vede žáky k zvládnutí  krátkého rozhovoru po přípravě 

 porozumět textu na jejich úrovni 

 pracovat se slovníkem a gramatickými přehledy 

Kompetence sociální a personální: 

 podporuje spolupráci ve skupině, dvojici 

 buduje sebedůvěru žáků 

 podporuje ochotu pomáhat a poradit slabšímu 

Kompetence občanské: 

 vštěpuje žákům nutnost ochrany zvířat a životního prostřední 

 seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi 

 posiluje ochotu zastat se slabšího 

Kompetence pracovní: 

 upevňuje respektování daných pravidel při práci ve třídě, jazykové učebně i mimo třídu 

 podporuje užívání vědomostí získaných v jiných předmětech 

 rozvíjí u žáků tvořivost 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k jejich rozvoji. 

    

Anglický jazyk 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Anglický jazyk 1. ročník  

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Stručně pozdraví a jednoduše se představí, 
zeptá se na jméno, 
pojmenuje běžné předměty ve třídě, 
zeptá se na počet do deseti a na stejnou otázku odpoví, 
pojmenuje členy rodiny, 
rozumí základním pokynům, 
rozliší základní barvy, 
zeptá se na věk spolužáka, 
sdělí, kolik je mu let, 
pojmenuje zvířata běžná v ČR, 
dokáže interpretovat zadané zvuky metodou Jolly 
phonics, 
pojmenuje předměty spojené s Vánoci a Velikonoci. 

Slovní zásoba na téma: 
- rodina 
- škola 
- zvířata 
- narozeniny 
- Vánoce a Velikonoce 
- hračky 
Pozdravy, představování. 
Přání k narozeninám. 
Pokyny ve třídě. 
Barvy, číslovky do 10. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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Anglický jazyk 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Anglický jazyk 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám běžným ve 
výuce, 
pojmenuje a jednoduše popíše předměty kolem sebe, 
sdělí, co má a nemá rád, 
rozliší a pojmenuje základní geom. tvary, 
popíše v základních rysech vzhled člověka, 
sdělí jednoduše, jaké oblečení má na sobě a zeptá se na 
totéž, 
pojmenuje zvířata v ZOO, 
popíše místnosti v domě, 
předvede činnost a uvede, co právě dělá, 
přečte a předvede jednoduchá slova metodou Jolly 
phonics 

Slovní zásoba na téma: 
- školní pomůcky 
- jídlo 
- geometrické tvary 
- části těla 
- oblečení 
- zvířata 
- dům a bydlení 
Dotazování na oblíbenost jídel. 
Pokyny běžné ve výuce. 
Popis a charakteristika osoby. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Anglický jazyk 2. ročník  

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Anglický jazyk 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Anglický jazyk 3. ročník  

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Zvolí vhodný pozdrav při příchodu i odchodu, zeptá se 
na jméno druhé osoby, představí sebe , užije 
zdvořilostní otázku How are you, 
pojmenuje základní barvy a rozezná jejich psanou 
podobu, 
počítá od 0–12, 
reaguje krátkou odpovědí Yes/No, 
reaguje na pokyny učitele (classroom language). 

My name is … 
Barvy. 
Číslovky. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Popíše své školní potřeby, 
naučí se otázku „What’s this?“ + krátká odpověď, 
seznamuje se se zadáváním a plněním příkazů, se 
zdvořilými žádostmi a krátkými odpověďmi, 
učí se výslovnost anglické abecedy a na jejím základě 
začíná odvozovat správnou výslovnost anglických slov, 
seznamuje se základními fonetickými znaky. 

The Alphabet. 
Školní potřeby. 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you. 
Here you are. 
Abeceda. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Vytvoří dialog s otázkou na věk. My family. 
How old are you? I’m …. 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Rozšíří si znalost číslovek do 100, 
vytvoří jednoduché věty o členech rodiny a 
kamarádech, 
umí časovat sloveso „být“, 
utvoří a samostatně napíše jednoduché věty o rodině. 

What coulor is the..? 
What’s your favourite colour? 
Číslovky. 
Sloveso „to be“ - být. CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 

kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 
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Anglický jazyk 3. ročník  

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Určí a pojmenuje místnosti v domě, 
jednoduchým způsobem popíše dům či byt, 
dokáže určit, kde jsou členové rodiny, 
rozumí obsahu kratšího psaného textu. 

My home, my flat: 
 části domu. 
 Kde je? – předložky místa. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Zeptá se a odpoví na otázku „Odkud jsi?“, 
rozlišuje anglická a česká města, 
pozná typické londýnské předměty /taxi, tel.budka, 
vyhlídkový autobus/ a místa (Big Ben, London Eye). 

My home town. 
Where are you from? 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 
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CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně 

Dokáže popsat různé předměty kolem sebe, 
používá krátké otázky a odpovědi, 
umí jednoduše popsat svou i kamarádovu oblíbenou 
hračku, 
určí, kde je daná věc a místo popíše, 
používá předložky s podstatnými jmény, 
dokáže najít rozdíly mezi obrázky a jednoduše je popsat. 

Toys. 
What´s your favourite toy. 
Articles a/an. 
Where....? 
Přeložky místa. 
Vazba There is, there are. 
Hledáme rozdíly The same - different. 

CJ-3-1-02 zopakuje a použije slova a slovní spojení, se 
kterými se v průběhu výuky setkal 

CJ-3-1-03 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu 

CJ-3-1-04 rozumí obsahu jednoduchého krátkého 
mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně 
a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-3-1-05 přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož 
slova či slovního spojení 

CJ-3-1-06 píše slova a krátké věty na základě textové a 
vizuální předlohy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My family 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
The Alphabet  
Školní potřeby 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you 
Here you are. 
Abeceda 
My home town 
Where are you from? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My name is … 
Barvy 
Číslovky     

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My name is … 
Barvy 
Číslovky 
The Alphabet  
Školní potřeby 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you 
Here you are. 
Abeceda 
My family 
My home town 
Where are you from? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My name is … 
Barvy 
Číslovky  
The Alphabet  
Školní potřeby 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you 
Here you are. 
Abeceda 
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My home town 
Where are you from? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My name is … 
Barvy 
Číslovky  
The Alphabet  
Školní potřeby 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you 
Here you are. 
Abeceda  
My family 
My home town 
Where are you from? 
Toys 
What´s your favourite toy 
Articles a/an 
Where....? 
Přeložky místa 
Vazba There is, there are 
Hledáme rozdíly The same - different 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

The Alphabet  
Školní potřeby 
Stand up, sit down…. 
Please – Thank you 
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Here you are. 
Abeceda 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

My family 

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

My home town 
Where are you from? 

    

Anglický jazyk 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou 
výslovností 

Naučí se popsat části obličeje a těla, 
naučí se časovat sloveso „Have got“ (mít). 

This is me. 
Popis obličeje a těla. 
Sloveso „Have got“ - mít. 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

Je schopen získat určité informace z dotazníku, umí 
sestavit otázky do osobního dotazníku a odpovědět na 
ně. 

Personal factfiles. 
Popis kamaráda, zjišťování informací. 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 
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CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Rozlišuje běžná zvířata, jejich velikost a barvu, 
umí popsat části těla zvířat. 

I´ve got a pet: 
- rozlišení sloves „have got“ a „to be“ 
- části těla zvířat. 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

Umí si vymyslet příšeru a popsat ji, 
ví, jak nakreslit příšeru podle popisu, 
rozliší, čí je to pohádková bytost. 

My monster. 
Popis příšery. 
Pohádkové bytosti. 
přivlastň. pád. CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 

vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

 Rozliší přídavná jména,  
 umí seřadit přídavná jména za sebou ve správném 
pořadí.  

Adjectives. 
Přídavná jména. 
Postup při řazení přídavných jmen. 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

Umí říct, co ho baví, 
ví, jak se zeptat na koníčky. 

Hobbies. 
Koníčky. 
Sloveso „can“, can´t“. 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 
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CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Dokáže říct, který sport umí či ne, 
dokáže se zeptat, co umí kamarád, 
je schopen získat informace z textu a na další se zeptat. 

Sports and musical instruments. 
Sporty. 
Hudební nástroje. 
Otázka „How many?“ CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Mluví o tom, co má a nemá rád, 
umí se zeptat druhého. 

Food. 
I like, I don´t like. 
Do you like...? 
Oblíbené jídlo. 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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This is me 
Popis obličeje a těla 
Sloveso „Have got“ - mít 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

This is me 
Popis obličeje a těla 
Sloveso „Have got“ - mít 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Personal factfiles 
Popis kamaráda, zjišťování infomací 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Personal factfiles 
Popis kamaráda, zjišťování infomací 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

I´ve got a pet 
 * rozlišení sloves „have got“ a „to be“ 
 * části těla zvířat 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

My monster 
Popis příšery 
Pohádkové bytosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Food 
I like, I don´t like 
Do you like...? 
Oblíbené jídlo 

    

Anglický jazyk 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Dokáže jednoduchým způsobem popsat aktuální počasí, 
pozná roční období podle popisu a umí je jednoduše 
popsat, 
popíše záliby v daném ročním období, 
roztřídí slova podle určitých kritérií (roč. období, měsíc, 
svátek,..). 

Weather. 
Počasí. 
Roční období. 
Přítomný čas prostý u slovesa LIKE. CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 

jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

Popíše záliby ve svém volném čase, 
umí vyjmenovat běžné volnočasové aktivity, 
zeptá se na využití volného času svých přátel. 

Volný čas. 
Týdenní plán. 
Přítomný čas prostý – kladná a záporná věta. 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, a týkají se 

School subjects. 
Předložky on, at. 
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osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

Přečte a porozumí textu o škole, třídě, rozvrhu hodin, 
umí říct své oblíbené a neoblíbené školní předměty, 
pozná hodiny a umí se zeptat na čas. 

Předměty ve škole. 
Hodiny – What´s the time? 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

CJ-5-4-02 vyplní osobní údaje do formuláře 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Sestaví a popíše svůj denní režim, 
dokáže vytvořit svůj týdenní plán, 
umí se zeptat na režim druhé osoby. 

My day, my week. 
Denní režim. 
Týdenní plán. 
Přítomný čas prostý - otázka. CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-4-01 napíše krátký text s použitím jednoduchých 
vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a 
událostech z oblasti svých zájmů a každodenního 
života 

CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

Dokáže popsat oblečení a jeho barvy, 
umí říct, co má právě na sobě, 
umí se zeptat na oblečení druhého, 
zvolí vhodné oblečení k různým příležitostem. 

Fashion show. 
Části oblečení. 
What are you wearing? 
Přítomný čas průběhový. CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 
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CJ-5-1-03 rozumí jednoduchému poslechovému textu, 
pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici 
vizuální oporu 

Umí nazvat sousední státy v angličtině, 
dokáže říct, čím by chtěl být a proč, 
ví, jak popsat jednotlivá povolání, 
sestaví rozhovor s fiktivní cizojazyčným kamarádem. 

People. 
Státy a lidé kolem nás. 
Povolání. 
Přítomný čas prostý x průběhový. CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

CJ-5-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat a podobné otázky pokládá 

CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v 
jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným 
tématům 

CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům z 
běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální 
oporu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Weather 
Počasí 
Roční období 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Weather 
Počasí 
Roční období 
School subjects 
Předložky on, at 
Předměty ve škole 
Hodiny – What´s the time? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Weather 
Počasí 
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Roční období 
Volný čas 
Týdenní plán 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Volný čas 
Týdenní plán 
School subjects 
Předložky on, at 
Předměty ve škole 
Hodiny – What´s the time? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Volný čas 
Týdenní plán 
My day, my week 
Denní režim 
Týdenní plán 
Fashion show 
Části oblečení 
What are you wearing? 
People 
Státy a lidé kolem nás 
Povolání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Volný čas 
Týdenní plán 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Volný čas 
Týdenní plán 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Volný čas 
Týdenní plán 
School subjects 
Předložky on, at 
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Předměty ve škole 
Hodiny – What´s the time? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

My day, my week 
Denní režim 
Týdenní plán 
Fashion show 
Části oblečení 
What are you wearing? 

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

Fashion show 
Části oblečení 
What are you wearing? 
People 
Státy a lidé kolem nás 
Povolání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

People 
Státy a lidé kolem nás 
Povolání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

People 
Státy a lidé kolem nás 
Povolání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

People 
Státy a lidé kolem nás 
Povolání 

    

Anglický jazyk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

127 

Anglický jazyk 6. ročník  

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Zná tvary sloves být/mít a používá je ve větách. 
Rozumí základním údajům v textu. 
Sděluje základní informace o sobě a ptá se na ně. 
Představí sebe a další osoby, popíše vzhled osob. 
Používá přítomný prostý čas - mluví o opakujících se 
činnostech, popíše běžné zvyky, mluví o zálibách. 
Používá sloveso can – vyjádří, že někdo něco 
umí/neumí. 
Zná pravidlo pro tvoření řadových číslovek a používá je 
(datum). 
Pojmenuje věci ve svém okolí. Pracuje s texty, 
poslechovým materiálem. 

People and Places. Sloveso to be. Řadové číslovky. 
Sloveso have got, can. Přítomný prostý čas. Slovesa 
like/love/hate/don´t like+ing/noun. Věci kolem nás. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Používá přítomný průběhový čas - mluví o tom, co se 
teď odehrává/co nyní dělá, popíše obrázek. 
Rozliší, kdy použije přítomný prostý a průběhový čas – 
mluví o tom, co obvykle dělá a co dělá právě teď. 
Zná frekvenční příslovce a vyjádří, jak často se děj 
odehrává. 
Zná tvary předmětných zájmen it/them a používá je. 
Mluví o tom, z čeho jsou věci vyrobeny – zná materiály. 
Pojmenuje předměty kolem sebe a každodenní činnosti. 
Odpovídá na otázky podle textu (čtení), přiřazuje fráze k 
obrázkům (poslech), ptá se a odpovídá na otázky 

Work and Play. Přítomný průběhový čas. Přítomný 
prostý x průběhový čas. Frekvenční příslovce. 
Předmětná zájmena it/them. Materiály. Každodenní 
předměty a činnosti. CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

(konverzace), napíše seznam svých domácích činností 
(psaní). 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Rozliší krátká, dlouhá a nepravidelná přídavná jména a 
stupňuje je. 
Porovnává 2 osoby/věci – 2. stupeň. 
Porovnává 3 nebo více osob/zvířat/věcí – 3. stupeň. 
Zná všechna předmětná zájmena a používá je. 
Vypíše podle textu poznámky (čtení), vybere správné 
slovo (poslech), ptá se a odpovídá na otázky 
(konverzace), napíše o svém bydlišti (psaní). 

Comparing people, animals, things. Stupňování 
přídavných jmen. Předmětná zájmena. 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Používá sloveso have to - vyjádří, že něco musí/nemusí 
dělat. 
Používá sloveso can - požádá o svolení, vyjádří, že něco 
smí/nesmí udělat. 
Mluví o pravidlech doma, ve škole a při sportu. 
Rozliší počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, 
používá much/many/a lot of, mluví o stravovacích 
zvycích. 
Přiřazuje obrázky podle textu, odhaduje význam slov 
(čtení), doplňuje chybějící slova (poslech), ptá se a 
odpovídá na otázky (konverzace), napíše krátký text o 
pravidlech při sportu/ve škole/doma. 

Rules. Sloveso have to (povinnost). Sloveso can 
(svolení). Počitatelná a nepočitatelná podstatná 
jména. Oblečení, škola, sport, jídlo. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Tvoří min. čas pravidelných/nepravidelných sloves - 
mluví o minulosti, ptá se na minulost. 
Přiřazuje slova a obrázky k textu (čtení), ptá se a 

Life in the past. Minulý čas slovesa to be. Minulý čas 
pravidelných a nepravidelných sloves. Povolání – 
slavné osobnosti. 
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

odpovídá na otázky (konverzace), odvozuje význam slov 
z kontextu (poslech), napíše o školním výletu (psaní). 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Používá min.čas – mluví o tom, co dělal/nedělal v 
minulosti, ptá se na minulost a odpovídá na otázky. 
Zná časová určení pro minulost a používá je. 
Pozná frázové sloveso a zná jeho význam. 
Mluví o tom, kde lidé/věci byli. 
Vyhledá informace v textu (čtení), ptá se a odpovídá na 
otázky, vypráví příběh (konverzace),hledá chybějící 
informace (poslech), napíše svůj životopis podle vzoru 
(psaní). 

Past stories. Min. čas pravidelných a nepravidelných 
sloves. Frázová slovesa. Wh- otázky. Časová určení pro 
minulost. There was/there were. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My weekend 
Zážitky z minulosti 
Můj víkend 
Dopis z víkendu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Around the town 
Popis cesty 
Části města 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

It´s me 
My Family and pets 
Sloveso mít 
Přivlastňovací zájmena 
Rodina, osobní informace 
Osobní dotazník 
Domácí mazlíčci 
Around the house - svátky v různých zemích  
My daily routine 
Volný čas 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

It´s me 
My Family and pets 
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Sloveso mít 
Přivlastňovací zájmena 
Rodina, osobní informace 
Osobní dotazník 
Domácí mazlíčci 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

It´s me 
My Family and pets 
Sloveso mít 
Přivlastňovací zájmena 
Rodina, osobní informace 
Osobní dotazník 
Domácí mazlíčci 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

It´s me 

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

It´s me 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

It´s me 
My Family and pets 
Sloveso mít 
Přivlastňovací zájmena 
Rodina, osobní informace 
Osobní dotazník 
Domácí mazlíčci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

A trip to the ZOO 
Zvířata v ZOO 

    

Anglický jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Postupně pozná oba přítomné časy, rozezná hlavní 
rozdíl mezi nimi, umí je použít,správně zapíše i přečte 
data, vyjádří, kdy se slaví narozeniny, 
seznámí se se svátky a tradicemi, slavením narozenin, 
prázdninami v GBR, 
používá slovní zásobu k vyjádření domácích povinností 

My life. 
Přítomný čas prostý a průběhový (kladná a záporná 
věta, otázka). 
Řadové číslovky, data. CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Dokáže popsat různá zvířata podle vzhledu, seznámí se 
se slovní zásobou vztahující se ke zvířatům, pozná roli 
zvířat v GBR. 
Rozpozná a určí čas daný digitálními i analogickými 
hodinami. 
Aktivně používá oba přítomné časy ve vhodných 
situacích. 
Rozlišuje podmětná a předmětná zájmena v anglické 
větě. 

Animals. 
Přítomný čas průběhový. 
Podmětná a předmětová zájmena. 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 
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CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Ovládá tvoření minul. času prostého, 
vymezí slovesa pravidelná a nepravidelná, 
užívá slovní zásobu vztahující se k dovolené, 
prázdninám, cestování a problémům spojeným s 
cestováním, 
porovná místa a způsoby trávení dovolené lidí v GBR, 
seznámí se s historií dopravních prostředků. 

Holidays. 
Minulý čas prostý (kladná a záporná věta, otázka). 
Pravidelná a nepravidelná slovesa. 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

ovládá základní slovní zásobu k tématu, rozpozná poč. 
podst. jméno od nepočitatelného, používá výrazy 
vyjadřující množství, zeptá se na cenu a zvládne 
jednoduchý rozhovor při nakupování či objednávání 
jídla v restauraci, odliší použití neurčitého členu od 
určitého a užívá je při vyjadřování, navrhne recept na 
přípravu jednoduchého jídla a popíše postup přípravy, 
porozumí delšímu čtenému textu a dokáže jej v 
jednoduchých větách interpretovat. 
Seznámí se se stravovacími zvyky v GBR 

Food. 
Potraviny, vyjadřování množství (some, any, many, 
much, a bit of, a few, how many, how much). 
Členy a, an, the. 
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Seznámí se se slovní zásobou zeměpisných pojmů a 
počasí, stupňuje přídavná jména, porovnává věci a 
osoby, 

My country. 
Přídavná jména, jejich stupňování, stejně jako ( 
as…as). 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

134 

Anglický jazyk 7. ročník  

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

porovná rozdíly v počasí v GBR a u nás,pomocí mapy 
souvisle v jednoduchých větách hovoří o reáliích Velké 
Británie 
seznámí se s mapou USA. 

Otázky s přídavnými jmény (How long). 
Mapa Britanie a USA. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

Seznámí se s druhy zábavy a využitím volného času 
obyvatel Británie,vyjádří plánovanou činnost pomocí 
vazby going to, rozpozná, kdy tuto vazbu použít, 
umí vytvořit příslovce z přídavného jména, navrhne 
činnost. 

Entertainment. 
Zábava a volnočasové aktivity. 
Vazba „be going to“. 
Přídavná jména a příslovce. 
Muset (have to). 
Vyjadřování návrhů. 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My country 
Mapa Britanie a USA. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Holidays 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
My life 
Holidays 
Food  
Potraviny, vyjadřování množství 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

My life 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

My life 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Animals 
Holidays 
Food  
Potraviny, vyjadřování množství  
My country 
Mapa Britanie a USA 
Entertainment  
Zábava a volnočasové aktivity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 
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Animals 
Food  
Potraviny, vyjadřování množství 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

My country 
Mapa Britanie a USA. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Entertainment  
Zábava a volnočasové aktivity 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Entertainment  
Zábava a volnočasové aktivity 

    

Anglický jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Rozliší užití přítomného času prostého a průběhového 
Aktivně používá min. čas prostý, 
používá slovní zásobu týkající se příbuzenských vztahů a 
životních období člověka, vyjádří pozvání, co rád a 
nerad dělá, seznámí se s typickou rodinou v GBR 

My life. 
Minulý čas prostý – sloveso být, pravidelná a 
nepravidelná slovesa. 
Období života, rodokmen. 
Oblíbené a neoblíbené činnosti. 
Pozvání. 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 
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CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-01vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Rozlišuje mezi plánovanou budoucností a okamžitým 
rozhodnutím, 
vyjadřuje nabídku a záměr, 
používá základní slovní zásobou z oblasti vesmíru, 
předpoví svůj budoucí život, vyjádří své myšlenky a 
naděje, 
seznámí se se základními druhy dopravy v GBR. 

The future. 
Vyjádření budoucnosti. 
Will pro nabídku a pro okamžité rozhodnutí. 
Going to pro záměr. CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 

reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Vytvoří a užívá minulý čas průběhový, 
vymezí rozdíl v použití minulého času prostého a 
průběhového, interpretuje přečtený text vlastními slovy 
používá slovní zásobu spojenou s přírodními 
katastrofami, 
Adekvátně slovně reaguje na dané situace užitím formy 
It looks, It sounds… 

Times and places. 
Minulý čas průběhový a prostý. 
Britanie. 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Pozná nejznámější památky Londýna, 
rozšíří si znalosti o užití určitého, neurčitého a nulového 
členu, zeptá se na cestu, popíše směr cesty a poradí jak 

Cities. 
Londýn. 
Určitý a neurčitý člen. 
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

se dostat z místa A do místa B,rozliší a používá 
předpony Some, Any, Every, no…, aplikuje použití 
přítomného času průběhového k vyjádření předem 
plánované budoucnosti, jistě se uskutečnícího děje. 

Místa ve městě, předložky. 
Výrazy s –body, -thing. 
Vyjádření přesných plánů pomocí přítomného 
průběhového času. 
New York. 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých 
poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a 
zřetelně 

Rozpozná předpřítomný čas a utvoří ho, používá příčestí 
minulá vybraných sloves 
vyjádří své ambice, nabídnutí, odmítnutí, rozliší použití 
ever, never, just,vyhledá dané informace ve čteném i 
poslechovém textu, 
seznámí se s některými významnými osobnostmi 
britských dějin. 

They´ve been successful. 
Předpřítomný čas prostý, příčestí minulé. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Používá slovní zásobu zdraví a nemoc, 
vyjádří jaké má zdravotní problémy, 
rozliší použití výrazů pro rady, doporučení, příkazy a 
zákazy, objasní význam různých nápisů 
sestaví části textu podle časové posloupnosti 
podle zadaných indicií vyřeší záhadu a jednoduše řešení 
popíše. 

What´s up? 
Způsobová slovesa sould/shouldn´t, 
must/mustn´t,dont´t have to. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

My life 
Období života, rodokmen. 
Oblíbené a neoblíbené činnosti. 
Pozvání. 
The future 
Vyjádření budoucnosti 
They´ve been successful 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

My life 
Období života, rodokmen. 
Oblíbené a neoblíbené činnosti. 
Pozvání 
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What´s up? 
 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Times and places 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Times and places 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Cities 
Londýn 
Vyjádření přesných plánů  
Místa ve městě 
New York 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

They´ve been successful 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

They´ve been successful 
What´s up? 

    

Anglický jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Rozlišuje použití minulého času prostého a 
průběhového, určí použití slovesa used to vyjadřující 
zvyky konané v minulosti, 

Past and present. 
Minulý čas prostý a průběhový. 
Sloveso used to pro vyjádření zvyků v míinulosti. 
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CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

porovná použití too + přídavné jméno a přídavné jméno 
+ enough, aplikuje použití minulých časů způsobových 
sloves had to, could, 
rozšíří si slovná zásobu v oblasti oblečení, materiálů a 
přídavných jmen, seznámí se se základními historickými 
událostmi GBR. 

Příslovce too – příliš a enough – dost. 
Minulý čas způsobových sloves: had to / didn´t have 
to , could / couldn´t. CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 

volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Porovná, rozliší a užívá čas předpřítomný nebo minulý, 
najde rozdíl pro použití for – since, been – gone, 
rozšíří se slovní zásobu v oblasti filmu, kultury, pozná 
slavné osobnosti, 
přídavná jména použitelná ve jmenovaných oblastech 
života. 

Fame and fortune. 
Přepřítomný čas a čas minulý. 
Výrazy for a since. 
Rozdíl příčestí been a gone. 
Tázací dovětky pro ujištění pravdy nebo vyjádření 
souhlasu. 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v 
jednoduchých každodenních autentických materiálech 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

Spojí dvě věty za použití vztažných zájmen, 
udílí rady pomocí should / shouldn´t, 
vyjádří možnost či nemožnost něčeno v budoucnosti 
pomocí might / might not, 
provede vyjádření souhlasu a nesouhlasu So do I, 
Neither do I., 
Rozšíří si slovní zásobu z oblasti lidského těla, zdraví, 
péče o sebe, o své zdraví, 
provede vyjádření souhlasu a nesouhlasu So do I, 
Neither do I. 

Health and safety. 
Vztažná zájmena (who, which, that) a vztažné věty. 
Způsobová slovesa should, shouldn´t, might, might 
not. 
Vyjádření souhlasu a nesouhlasu: So do I, Neither do I. 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Vymezí a používá výryzy s infinitivem nebo –ing po 
slovesech a vazbě there´s,rozliší přídavná jména s 

Heroes. 
Sloveso + -ing nebo infinitiv (pocity, záměry). 
There´s someone / something + -ing (popis scény). 
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Anglický jazyk 9. ročník  

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

koncovkou –ed nebo –ing a správně je používá, bájní 
hrdinové britské historie. 

Can see / hear someone / something + -ing (smyslové 
vnímání). 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Vysvětlí a užívá trpný rod v čase přítomném, minulém, 
předpřítomném a při vyjádření budoucnosti s 
will,vyhledá slovní zásobu z oblasti životního prostředí a 
jeho poškozování, 
umí vyjádřit nepříjemné pocity, poradit, 
seznámí se s Austrálií CJ, 

Our environment. 
Trpný rod ( kladná a záporná věta, otázka, odpovědi). 
Trpný rod v různých časech. 

CJ-9-2-01 se zeptá na základní informace a adekvátně 
reaguje v běžných formálních i neformálních situacích 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 
vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

Užívá vhodné časové spojky, 
aplikuje správné použití časů po spojkách,vyjadřuje 
vztahy, souvislosti a podmínky, seznámí se s některými 
frázovými slovesy, pozná typický týden anglické 
rodiny,vymezí vyjádření časových vět a podmínkové 
věty. 

Relationships. 
První kondicionál (if). 
Časové věty, časové spojky as soon as, after, before, 
when. 
Vyjádření účelu pomocí infinitivu. 
Frázová slovesa. 

CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, 
volném čase a dalších osvojovaných tématech 

CJ-9-2-03 vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše 
osoby, místa a věci ze svého každodenního života 

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 
vyhledá v nich požadované informace 

CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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Anglický jazyk 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Fame and fortune 
Předpřítomný čas a čas minulý. 
Výrazy for a since. 
Rozdíl příčestí been a gone. 
Tázací dovětky pro ujištění pravdy nebo vyjádření souhlasu 
Health and safety 
Neither do I. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Past and present 
Minulý čas prostý a průběhový. 
Sloveso used to pro vyjádření zvyků v minulosti 
Health and safety 
Neither do I. 
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Anglický jazyk 9. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Past and present 
Minulý čas prostý a průběhový. 
Sloveso used to pro vyjádření zvyků v minulosti 
Fame and fortune 
Předpřítomný čas a čas minulý. 
Výrazy for a since. 
Rozdíl příčestí been a gone. 
Tázací dovětky pro ujištění pravdy nebo vyjádření souhlasu. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Fame and fortune 
Předpřítomný čas a čas minulý. 
Výrazy for a since. 
Rozdíl příčestí been a gone. 
Tázací dovětky pro ujištění pravdy nebo vyjádření souhlasu. 

     

5.3 Další cizí jazyk  

5.3.1 Německý jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Německý jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 
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Název předmětu Německý jazyk 

Charakteristika předmětu Německý jazyk seznamuje žáky s jejich druhým cizím jazykem, vytváří jazykový základ a předpoklady pro 
komunikaci v rámci integrované Evropy i světa, snižuje jazykové bariéry, zvyšuje mobilitu žáků v osobním 
životě, v dalším studiu a později v pracovním uplatnění 

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

Německý jazyk je vyučován pro žáky 7. – 9. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně 

 seznamuje žáky s jejich druhým cizím jazykem 

 umožňuje žákům dorozumívání v rámci Evropy i světa a rozšiřuje možnosti studia, zaměstnání i 
života za hranicemi ČR i Evropy 

 vytváří jazykový základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy i světa 

 snižuje jazykové bariéry, zvyšuje mobilitu žáků v osobním životě, v dalším studiu a později 
v pracovním uplatnění 

 umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí, jejich kulturní tradice 
prostřednictvím reálií 

 vede k vytváření porozumění mezi národy, k respektu a toleranci k jejich kulturním hodnotám 

 vede ke schopnosti umět vyhledávat informace o německy mluvících zemích prostřednictvím 
internetu, knižních publikací a časopisů a jejich využití v praxi 

 vytváří podmínky pro spolupráci s jinými školami a také pro spolupráci se školami na 
mezinárodních projektech 

 podporuje kreativitu žáků, ale také jejich schopnost spolupráce a respektování výsledků práce 
druhých 

Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, někdy ve třídě nebo v učebně informatiky, v multimediální 
učebně a učebně s interaktivní tabulí,  neboť využíváme všech dostupných výukových programů.  

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Výtvarná výchova 

 Hudební výchova 

 Dějepis 

 Zeměpis 

 Přírodopis 

 Člověk a svět práce 
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Název předmětu Německý jazyk 

 Informatika 

 Výchova k občanství 

 Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

 volí a využívá vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 rozvíjí u žáka schopnost propojovat své poznatky a dále pak aplikovat v jiných vzdělávacích 
oblastech 

 podporuje u žáka poznávat smysl a cíl učení 

 rozvíjí mezilidské vztahy 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáka k dovednosti rozpoznat, formulovat  a pochopit problém 

 rozvíjí u žáka schopnost vyhledávat potřebné informace 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 

 vede žáka ke schopnosti řešit problémové situace a dodržovat přitom základní pravidla 
komunikace 

Kompetence komunikativní: 

 vyžaduje, aby žák porozuměl jednoduchým pokynům a sdělením a uměl na ně přiměřeným 
způsobem reagovat 

 rozvíjí schopnost komunikace na úrovni odpovídající žákovým dosavadním znalostem 

 vede žáka k otevřené pravdivé komunikaci 

 vede žáka, aby aktivně naslouchal a uměl vybrat požadované informace 

Kompetence sociální a personální: 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 

 organizuje práci ve skupině, dbá, aby byli zapojeni všichni její členové 

 pozitivně hodnotí spolupráci skupiny, podíl jejich členů na společné práci 

 rozvíjí u žáka schopnost sebekontroly 

 podporuje žáka k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 

 učí asertivnímu chování a jednání 
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Název předmětu Německý jazyk 

 vede žáka k dodržování zásady fair play 

Kompetence občanské: 

 vštěpuje žákovi nutnost respektovat názory ostatních 

 oceňuje u žáka schopnost zodpovědně se rozhodovat podle dané situace 

 vede žáka k ochotě pomáhat svým spolužákům 

 vede žáka sebeovládání 

 podporuje prosociální chování v osobních vztazích 

Kompetence pracovní: 

 učí žáka efektivně si organizovat svou práci 

 využívá žákových poznatků z jiných oblast 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje ik 
závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. 

    

Německý jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Orientuje se v německé abecedě,  
 uvede názvy německy mluvících zemí.  

Abeceda. 
Pozdravy. 
Dny v týdnu. 
Čísla 0–20. 
Barvy. 
Jména. 
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Německý jazyk 7. ročník  

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Užívá jednoduché zdvořilostní výrazy a věty, 
sděluje jednoduchým způsobem základní informace 
týkající se jeho samotného, 
vyplní o sobě základní údaje ve formuláři, 
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, 
rozumí slovům a jednoduchým větám. 

Já bydlím, já se jmenuji… 
1.,2.,3. os. č. j. pravidel. sloves. 
Slovosled oznamovací věty, W–otázek. 
3. os. mn. č. pravidel. sloves a „sein“. 
Otázky zjišťovací. 
1., 3. os. j. č. slovesa „mögen“. 
Zápor „nicht“, „nein“. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Popíše členy své rodiny, 
formuluje jednoduchými větami příběh podle obrázků, 
napíše jednoduché texty týkající se jeho rodiny, 
sděluje jednoduchým způsobem základní, 
informace týkající se jeho rodiny, odpovídá na 
jednoduché otázky týkající se jeho rodiny. 

Moje rodina. 
Mein–meine, dein–deine. 
Přídavné jméno v přísudku. 
Základní prostorová orientace. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

Přátelé. 
Časové údaje. 
Předložka „um“. 
Gern-am liebsten. 
Nepřímý pořádek slov v oznamovací větě. 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

Popíše v jednoduchých větách svého kamaráda, 
charakterizuje své zájmy, 
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení. 

Přátelé. 
Časové údaje. 
Předložka „um“. 
Gern-am liebsten. 
Nepřímý pořádek slov v oznamovací větě. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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Německý jazyk 7. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Já bydlím, já se jmenuji… 
 

 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Já bydlím, já se jmenuji… 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Moje rodina 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Abeceda 
Pozdravy 
Dny v týdnu 
Čísla 0–20 
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Německý jazyk 7. ročník  

Barvy 
Jména 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Abeceda 
Pozdravy 
Dny v týdnu 
Čísla 0–20 
Barvy 
Jména 
Přátelé 
Časové údaje 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Moje rodina 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Přátelé 
Časové údaje 

    

Německý jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

Pojmenuje školní věci, 
rozumí jednoduchým pokynům učitele a adekvátně na 
ně reaguje. 

Škola 
Otázka „Wie heißt das auf Deutsch?“ 
Člen určitý a neurčitý. 
Rozkazovací způsob. 
Zápor „kein“. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

151 

Německý jazyk 8. ročník  

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

Popíše své činnosti během týdne, 
popíše své koníčky, 
rozumí slovům a jednoduchým větám, napíše krátký e-
mail, dopis, 
napíše odpověď na dopis, 
rozumí základním informacím v krátkých poslechových 
textech. 

Moje záliby. 
Časování pravidelných sloves v přítomném čase. 
Časování slovesa „sein“. 
Předložka „am“ v časových údajích. 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

Orientuje se v obsahu a smyslu jednoduchého textu, 
rozumí slovům a jednoduchým větám, 
umí vyhledat v textu potřebnou informaci, 
užívá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník. 

Mám počítač… 
Telefonování. 
Psaní dopisu. 
Popis zvířat. 
Časování slovesa „haben“. 
4. pád podstatných jmen. 
Vídeň – zajímavosti. 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

Formuluje a napíše pozvánku na oslavu, 
užívá orientaci v čase, 
vyjmenuje měsíce a roční období, 
orientuje se v počtech do 100, 
rozumí krátkému jednoduchému textu. 

Kde a kdy? 
Číslovky do 100. 
Předložka „in“ ve 3.p. 
Množné číslo některých podstatných jmen. 
Předložka „im“ v časových údajích. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Popíše jednoduchým způsobem plán cesty, 
dokáže si koupit jízdenku a získat informace o 
ubytování, 
zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Prázdniny. 
Vazba „ich möchte“. 
Předložka „nach“. 
Časování slovesa „fahren“. 
Země EU. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Moje záliby 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Kde a kdy? 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

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

Moje záliby 
Prázdniny 
Země EU 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Mám počítač… 
Telefonování 
Psaní dopisu 
Popis zvířat 
Vídeň – zajímavosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Mám počítač… 
Telefonování 
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Psaní dopisu 
Popis zvířat 
Vídeň – zajímavosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Prázdniny 
Země EU 

    

Německý jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Popíše místo, kde bydlí, svůj pokoj, 
vyjádří svou představu o svém pokoji, bytě. 

Bydlení 
Byt, vysněný pokoj. 
Časování nepravidelných sloves v přítomném čase. 
Slovesa s odlučitelnými předponami. 
Bydlení ve světě. 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

Popíše cestu, sdělené informace rozvine, 
rozumí základním nápisům ve městě, 
vyjádří poděkování, souhlas a odmítnutí. 

Orientace ve městě. 
Předložka „in“ ve 3. p. 
Vazba „es gibt“. 
Předložky se 3. pádem. 
Zájmena osobní. 
Salzburg – Mozart. 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

Popíše průběh svého dne, 
vyjmenuje své zálibách, schopnosti, povinnosti. 

Můj den. 
Způsobová slovesa – dürfen, können, müssen. 
Číslovky do 100 000. 
Časové údaje. 
Aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Rak., SRN). 
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DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

Vyhledá informace o škole, o svých zájmech, 
sestaví rozhovor se známou osobností, 
čte s porozuměním čísla a údaje. 

Můj týden. 
Rozvrh hodin, vyučování. 
Volný čas, sport. 
Další způsobová slovesa. 
Předložka „in“ ve 4. p. 
Zájmeno „man“. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Pojmenuje části lidského těla, 
sděluje své zdravotní potíže, 
zapojí se do jednoduchých rozhovorů. 

Co tě bolí? 
Části těla,návštěva lékaře. 
Slovesa „haben, sein“ v préteritu. 
Sloveso „werden“ + přídavné jméno. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů Zachycuje v rozhovoru situace v obchodě, na poště, na 
nádraží, 
umí požádat o informaci a poděkovat za ni, 
sděluje, čím chce být a proč. 

Ve městě. 
Nákupy a doprava. 
Informační centrum. 
Vazby „ich möchte, ich hätte gern“. 
Povolání. 
Berlín. 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Popíše, jaké je počasí a co si oblékne, 
napíše blahopřání. 

Počasí, roční období. 
Oblečení. 
Vánoce, Velikonoce. 
Zájmena osobní a přivlastňovací. 
Préteritum modálních sloves. 
Plurál. 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Vyjádří své plány na dovolenou, 
sděluje, co se mu líbí, co ho baví. 

Prázdniny. 
Dovolená, cestování. 
Oblečení – sport, móda. 
Souvětí. 
Stupňování přídavných jmen a příslovcí. 
Zeměpisné názvy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Co tě bolí? 
Části těla,návštěva lékaře 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Bydlení 
Byt, vysněný pokoj 
Bydlení ve světě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Můj den 
Aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Rak., SRN) 
Můj týden 
Rozvrh hodin, vyučování 
Volný čas, sport 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Bydlení 
Byt, vysněný pokoj 
Bydlení ve světě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Orientace ve městě 
Salzburg – Mozart 
Můj týden 
Rozvrh hodin, vyučování 
Volný čas, sport 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Můj den 
Aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Rak., SRN) 
Počasí, roční období 
Oblečení 
Vánoce, Velikonoce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Můj den 
Aktivity dětí u nás a v jiných zemích (Rak., SRN) 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Ve městě 
Nákupy a doprava 
Informační centrum 
Berlín 
Prázdniny 
Dovolená, cestování 
Oblečení – sport, móda 
Zeměpisné názvy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Počasí, roční období 
Oblečení 
Vánoce, Velikonoce 
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5.3.2 Ruský jazyk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 

         Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Ruský jazyk 

Oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika předmětu Předmět ruský jazyk umožňuje žákům dorozumívání v rámci Evropy,  seznamuje žáky s dalším cizím 
jazykem, snižuje jazykové bariéry a zvyšuje možnosti lepšího uplatnění v dalším životě 

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

 Ruský jazyk je na druhém stupni základní školy vyučován dvě hodiny týdně od 7. do 9. ročníku 

 umožňuje žákům dorozumívání v rámci Evropy  

 seznamuje žáky s dalším cizím jazykem 

 snižuje jazykové bariéry a zvyšuje možnosti lepšího uplatnění v dalším životě 

 umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí, jejich kulturní tradice 
prostřednictvím reálií 

 vede k vytváření porozumění mezi národy, respektu a toleranci k jejich kulturním hodnotám 

 podporuje tvořivost žáků, ale také jejich schopnost spolupráce a respektování výsledků práce 
druhých 

Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, někdy ve třídě nebo v učebně informatiky, v multimediální 
učebně a učebně s interaktivní tabulí,  neboť využíváme všech dostupných výukových programů.  

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky vybírat a využívat vhodné způsoby a metody pro efektivní učení 

 vede žáky k aplikaci poznatků v jiných vzdělávacích oblastech 

 umožňuje žákům poznávat smysl a cíl učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 upevňuje schopnosti rozpoznat a pochopit jazykový problém 

 učí vyhledávat vhodné informace za pomoci slovníků, internetu a jiných informačních zdrojů 
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Název předmětu Ruský jazyk 

Kompetence komunikativní: 

 rozvíjí schopnost porozumět jednoduchým pokynům, větám a umět na ně přiměřeně reagovat 

 umožňuje žákům domluvit se jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích 

Kompetence sociální a personální: 

 podporuje spolupráci ve skupině 

 učí žáky podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 upevňuje schopnost sebekontroly 

Kompetence občanské: 

 učí žáky respektovat názory ostatních 

 vede žáky k zodpovědnému rozhodování  podle dané situace 

 vede ke schopnosti sebeovládání 

 vede žáky k ochotě pomoci svým spolužákům 

Kompetence pracovní: 

 rozvíjí schopnost efektivně organizovat svou práci 

 podporuje užívání vědomostí získaných v jiných předmětech 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje ik závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. 

    

Ruský jazyk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Ruský jazyk 7. ročník  

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

Osvojí si základní slovní zásobu k daným tématům, bude 
ji obohacovat a rozvíjet v následně probíraných 
konverzačních tématech, 
rozumí známým výrazům, základním frázím, 
jednoduchým větám, pokynům, adekvátně na ně 
reaguje, 
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu. 

Předazbukové období. 
Úvodní ústní kurz slovní zásoby k tématům: 
Škola. 
Rodina. 
Dům, pokoj. 
Co jíme, nakupujeme. 
Co si oblékáme. 
Zvířátka. 
Základní fráze etiky – pozdravy, poděkování. 
Pomocná říkadla. 
Jazykolamy, písničky. 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

Uvědomuje si, proč se učit dalšímu cizímu jazyku, 
osvojí si základní informace o Rusku. 

Azbukové období. 
Reálie Ruska. 
Základní informace z historie a současnosti. 

 Osvojí si techniku výslovnosti písmen azbuky a 
přízvučných slabik.  

Výslovnost ruských písmen. 
Fonetická cvičení. 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

Uvědomuje si rozdíly mezi azbukou a českou abecedou. Učíme se azbuku – 1. část. 
Ruská slova a jejich podobnost s češtinou. 
Seznámení s azbukou. 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Zvládá techniku čtení a psaní, 
sdělí základní informace o sobě. 

Učíme se azbuku – 2. část. 
Písmena A,K,M,O,T,D.V,N,U,E, JE,JA. 
Kdo je to? 
Kdo je tady? 
Kdo je tam? 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Zvládá techniku čtení a psaní, 
dokáže představit křestním jménem sebe, spolužáky, 
rodiče, sourozence. 

Učíme se azbuku – 3. část. 
Písmena B,Z,I,P,R,S,G,J,Y. 
Moje rodina. 
Seznamujeme se. DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které se vztahují k běžným tématům 
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Ruský jazyk 7. ročník  

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Zvládá techniku čtení a psaní, 
sdělí základní informace o své rodině, 
umí počítat do 20, 
vyjádří, co má a nemá rád. 

Učíme se azbuku – 4. část. 
Písmena L,C,Č,Š, měkký znak. 
Moje rodina 2. 
Číslovky 1-20. 
Mám, nemám. 
Zápor v ruštině. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

Zvládá techniku čtení psaní, 
pojmenuje některé činnosti ve škole, 
časuje slovesa číst, mluvit. 

Učíme se azbuku - 5. část. 
Písmena Ž, ŠČ, CH, JO, JU. 
Ve škole. 
Časování sloves typu číst, mluvit. 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

Zvládá techniku čtení a psaní, 
popřeje k narozeninám, 
užívá slovesa v různých osobách. 

Učíme se azbuku – 6. část. 
Písmeno F, tvrdý znak. 
Narozeniny, jídlo. 
Časování sloves „žít“ (j.č.). 
Minulý čas sloves „jet, být, jíst, sníst“. 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

Osvojí techniku čtení a zpěv ruských písní, 
pojmenuje barvy některých školních pomůcek a 
školního vybavení. 

Čtení komiksů, ruské písničky. 
Barvy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Moje rodina 
Moje rodina 2 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Úvodní ústní kurz slovní zásoby k tématům: 
Škola 
Rodina 
Dům, pokoj 
Co jíme, nakupujeme 
Co si oblékáme 
Zvířátka 
Základní fráze etiky – pozdravy, poděk. 
Pomocná říkadla 
Jazykolamy, písničky 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Co jíme, nakupujeme 
Co si oblékáme 
Zvířátka 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Reálie Ruska 
Základní informace z historie a současnosti 

    



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

162 

Ruský jazyk 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Osvojí si základní fráze při představování, 
vyjádří, co se mu líbí. 

Slovní zásoba, která se hodí při každé příležitosti 
na návštěvě, 
co se mi líbí. 
Slovesné vazby odlišné od češtiny: „přát, blahopřát“. DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 

jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně 

Osvojí si použití názvů dnů a měsíců, 
osvojí si číslovky do 100, 
umí sčítat a odčítat do 100. 

Hry s čísly. 
Kalendář, názvy dnů, měsíců. 
Číslovky do 100. 
3. pád osobních zájmen. 
2. a 3. pád podstatných jmen. 
Číslovky 2,3,4 – počítaný předmět. 

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

Pojmenuje některé činnosti z volného času (vazba 
„hrát...“), 
vyjádří, co má a nemá rád. 

Rád - nerad něco dělám. 
Časování sloves „rád, hrát, dívat se“. 
Časování zvratného slovesa „vozit se“. 
Slovesná vazba „hrát...“ 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Pojmenuje některé vyučovací předměty, 
zapojí se do konverzace o dění ve škole, 
popíše roční období, 
užívá vykání. 

Škola- vyučovací předměty. 
Řadové číslovky do 30. 
Časování sloves „učit, učit se“. 
Minulý čas v ruštině. 
Vykání v ruštině. 
Roční období. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Zvládne základní konverzaci s cizincem, 
používá slovesa v různých osobách, 
osvojí si použití vazby „podobat se komu“. 

Přijeli k nám cizinci. 
Časování sloves „kreslit, fotografovat, tancovat“. 
Základní tvary přídavných jmen. 
2. pád osobních zájmen. 
Slovesná vazba „Podobat se komu“. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Zná základní informace o rodném městě, 
dokáže použít slovesa „žít, jít, chodit“ v různých 
osobách. 

Město, kde žiji. 
Časování sloves „žít, jít, chodit, přijít“. 
Minulý čas těchto sloves. 
Skloňování tázacích zájmen „kdo, co?“. DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Město, kde žiji 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Čtení komiksů, ruské písničky 
Přijeli k nám cizinci 

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

Přijeli k nám cizinci 

    

Ruský jazyk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

Popíše části našeho těla, 
užívá přídavných jmen, 
popíše vzhled. 

Co tvoří naše tělo. 
Přídavná jména. 
Vzhled člověka. DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 
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DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

Srovná zvyky v různých zemích , 
užívá správného tvaru pro 7. pád podstatných jmen. 

Zvyky a tradice. 
7.pád podstatných jmen. 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu 
zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

Orientuje se ve městě, 
popíše občanskou vybavenost, a základní stavby města, 
užívá správného tvaru tázacích zájmen. 

Město. 
Tázací zájmena. 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

Popíše některé druhy oblečení. Součásti oblečení. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních 
témat 

Konverzuje s prodavačem , 
rozumí základním frázím a známým každodenním 
výrazům, 
reprodukuje ústně a písemně obsah přiměřeně 

Nakupování. 
Vyplňování jednoduchého formuláře. 
Běžné konverzační obraty - volný čas, škola, domov, 
oblékání, nákupy, tradice. DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
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DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

obtížného textu, 
používá dvojjazyčný slovník, 
rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu 
vyhledá potřebnou informaci, 
vyplní jednoduchý formulář, 
dle svých možností se zapojí do konverzace na téma 
volný čas,škola, domov, oblékání, nákupy, tradice. 

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
podobné otázky pokládá 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, 
které se vztahují k běžným tématům 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Nakupování. 
Vyplňování jednoduchého formuláře. 
Běžné konverzační obraty - volný čas, škola, domov, oblékání, nákupy, tradice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku. 
Co tvoří naše tělo. 
Vzhled člověka. 
Součásti oblečení 
Nakupování. 
Vyplňování jednoduchého formuláře. 
Běžné konverzační obraty - volný čas, škola, domov, oblékání, nákupy, tradice 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Nakupování. 
Vyplňování jednoduchého formuláře. 
Běžné konverzační obraty - volný čas, škola, domov, oblékání, nákupy, tradice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Nakupování. 
Vyplňování jednoduchého formuláře. 
Běžné konverzační obraty - volný čas, škola, domov, oblékání, nákupy, tradice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Zvyky a tradice 

     

5.4 Matematika a její aplikace  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

5 5 5 5 5 5 4 4 5 43 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Matematika a její aplikace 

Oblast Matematika a její aplikace 

Charakteristika předmětu Matematika vede žáky k rozvoji logického myšlení, aplikaci osvojených vědomostí, dovedností a návyků  v 
praxi. Učí žáky přesnosti a systematičnosti při řešení úloh a problémů.Rozvíjí vytrvalost, pracovitost, 
odpovědnost, představivost a tvořivost žáka. 

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

Matematika je vyučována v 1. - 5. ročníku pět hodin týdně,  v 6. a  9. ročníku pět hodin týdně,  7. a 8. 
ročníku s časovou dotací čtyři hodiny týdně 
Obsahové zaměření a cíle předmětu 

 vede žáky k základním myšlenkovým postupům a seznamuje je se základními pojmy matematiky 

 seznamuje žáky s čísly a základními početními operacemi, s jejich závislostmi a vztahy 

 seznamuje žáky se základními algoritmy, terminologií, symbolikou a způsoby jejich užití 

 zahrnuje řešení úloh ze žákova prostředí, podporuje tvorbu představ o kvantitě a vztazích mezi 
čísly 

 podporuje rozvíjení vlastního úsudku 

 rozvíjí grafické dovedností žáka kreslením a rýsováním, učí žáka používat základní jednotky délky, 
objemu a hmotnosti. 

 vede žáky ke snaze správně pochopit texty a symboliku 

 rozvíjí pamětní a logické myšlení 

 osvojuje  základní matematické postupy a zákony 

 rozvíjí schopnost analyzovat problém 

 klade důraz na exaktnost myšlení a vyjadřování 

 schopnost aplikovat matematické vědomosti v praxi 
Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 
Organizační vymezení předmětu 
Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky, v učebnách s interaktivní tabulí. Učitel může 
využívat výukové programy a 20 tabletů.  

Integrace předmětů  Matematika a její aplikace 
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Název předmětu Matematika a její aplikace 

Mezipředmětové vztahy  Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

 Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

 Seminář aplikovaných nauk 

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

Kompetence k učení: 

1. učí  žáky využívat vlastní způsoby učení a používat matematický jazyk 

2. učí žáky správně zapisovat slovní úlohy a  rozvíjí grafický projev žáka 

3. učí žáky třídit a vyhledávat informace, využívat tvůrčích činností pro matematický rozhled  

4. snaží se vytvořit u žáků pozitivní vztah  k matematice, učí je překonávat překážky a problémy 

5. postupuje od reálných jevů k abstrakci 

6. prohlubuje základní matematické dovednosti (definice, matematické pojmy a algoritmy řešení) 

7. využívá prostředků výpočetní techniky při řešení zadaných úloh  

Kompetence k řešení problémů: 

1. pomáhá žákům pochopit problémové situace s využitím nabytých matematických znalostí a 
dovedností, snaží se využít jejich logické myšlení a úsudek 

2. podporuje žáka v objevování různých variant řešení, ve snaze řešit problémy samostatně i ve 
skupině a uvědomování si zodpovědnosti při řešení úkolů 

3. vede žáky k pečlivému prostudování úlohy (žáci čtou text opakovaně, až pochopí, který 
matematický model je možné aplikovat na problém) 

4. rozebírá s žáky  matematický problém a plán řešení, odhadování výsledků 

5. podporuje žáky v nalézání  nejefektivnějších způsobů řešení 

Kompetence komunikativní: 

1. vede žáky k souvislému vyjadřování myšlenkových pochodů 

2. podporuje žáka v diskusi a vyjádření jeho názorů 

3. učí žáka využívat matematické terminologie v písemném i ústním projevu 

4. vyžaduje po žácích objasnění matematických postupů 

Kompetence sociální a personální: 

1. vede žáka ke spolupráci v týmu podle daných pravidel a  k udržování dobrých mezilidských vztahů  

2. vede žáka k poskytování pomoci v případě potřeby jiným 

3. upevňuje sebedůvěru žáka diferenciací úkolů dle obtížnosti 
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Název předmětu Matematika a její aplikace 

4. vede žáka ke spolupráci při řešení úloh  

Kompetence občanské: 

1. učí žáka hodnotit svou práci, porovnávat práce ostatních 

2. učí žáka třídit informace, postoje a přemýšlet o jejich obsahu 

3. učí žáka ohleduplnosti a taktu 

4. podporuje žáky k vyjádření svého názoru, popř. jiného postupu při řešení úloh 

5. prohlubuje cílevědomost a zodpovědnost za vyřešený problém 

Kompetence pracovní: 

1. vede žáka k praktickým dovednostem v matematice, k využívání nástrojů a pomůcek 

2. motivuje žáka k dodržování pořádku 

3. vede žáka k využívání teoretických znalostí a dovedností v praxi 

4. vede žáky ke schopnosti plánovat si práci a zvolit správné pracovní pomůcky 

5. motivuje žáka ke kvalitnímu grafickému projevu 

6. vytváří a prohlubuje přesné rýsovací návyky 

7. motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 

    

Matematika a její aplikace 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Zpaměti sčítá a odčítá čísla do 20. 
Využívá komutativnost sčítání při řešení úlohy 

Číslo a početní operace. 
Počítání předmětů, třídění, přirozené uspořádání čísel 
0–20. 
Čtení a psaní čísel 0–20. 
Porovnávání čísel, značky <, >, =. 
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Matematika a její aplikace 1. ročník  

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Přečte a zapíše číslo do 20 
Porovnává čísla do 20 
Užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru 
přirozených čísel 
Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 

Číselná osa, orientace na číselné ose, číselná řada. 
Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku, 
značky +, –, =. 
Úvod do sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. 
Orientace v prostoru. 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnice) nezávisle na jejich 
natočení, velikosti nebo označení 

Geometrie v rovině a prostoru. 
Základní rovinné útvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Matematika a její aplikace 1. ročník  

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Matematika a její aplikace 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru 
malé násobilky 
Využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení 
úlohy 

Číslo a početní operace. 
Přirozené uspořádání čísel 0–100. 
Slovní úlohy. 
Porovnávání čísel, zápis výsledku porovnávání, značky. 
Určení čísla o n většího (menšího) než je dané číslo. 
Orientace na číselné ose 0–100. 
Uspořádání čísel. 
Sudá a lichá čísla. 
Sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru do 20. 
Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla 
bez přechodu přes 10 v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 
100. 
Násobení a dělení s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Značky •, :. 
Řeší slovní úlohy. 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnice) nezávisle na jejich 
natočení, velikosti nebo označení 

Geometrie. 
Přímá, křivá a lomená čára. 
Geometrické tvary. 
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Matematika a její aplikace 2. ročník  

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

Využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné 
geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, 
polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) 
Rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a 
určí na nich základní rovinné útvary 

Tělesa – krychle, kvádr, válec, koule, kužel, jehlan. 
Bod. 
Úsečka – rýsování, měření na cm, mm. 
Přímka. 
Body, které náleží nebo nenáleží dané úsečce nebo 
přímce. 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

Porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) a úlohu řeší 
Zformuluje odpověď k získanému výsledku 
Vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

Číslo a početní operace. 
Přirozené uspořádání čísel 0–100. 
Slovní úlohy. 
Porovnávání čísel, zápis výsledku porovnávání, značky. 
Určení čísla o n většího (menšího) než je dané číslo. 
Orientace na číselné ose 0–100. 
Uspořádání čísel. 
Sudá a lichá čísla. 
Sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru do 20. 
Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla 
bez přechodu přes 10 v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 
100. 
Násobení a dělení s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Značky •, :. 
Řeší slovní úlohy. 

M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a 
modeluje osvojené početní operace 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Přečte a zapíše číslo s užitím znalosti číselných řádů 
desítkové soustavy 
Porovnává čísla do 100 
Užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru 
přirozených čísel 
Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 

Číslo a početní operace. 
Přirozené uspořádání čísel 0–100. 
Slovní úlohy. 
Porovnávání čísel, zápis výsledku porovnávání, značky. 
Určení čísla o n většího (menšího) než je dané číslo. 
Orientace na číselné ose 0–100. 
Uspořádání čísel. 
Sudá a lichá čísla. 
Sčítání a odčítání s přechodem 10 v oboru do 20. 
Sčítání a odčítání desítek v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání dvojciferného a jednociferného čísla 
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Matematika a její aplikace 2. ročník  

bez přechodu přes 10 v oboru do 100. 
Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 v oboru do 
100. 
Násobení a dělení s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
Značky •, :. 
Řeší slovní úlohy. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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Matematika a její aplikace 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování 
reálných situací, počítá předměty v daném souboru, 
vytváří soubory s daným počtem prvků 

Zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru 
malé násobilky 
Využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení 
úlohy a při provádění zkoušky výpočtu 
Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení 
jednoduchých úloh s užitím závorek 

Číslo a početní operace. 
Numerace do 1000. 
Porovnávání čísel do 1000. 
Orientace na číselné ose do 1000. 
Sčítání a odčítání – pamětné a písemné do 1000. 
Zaokrouhlování do 1000. 
Upevnění násobení a dělení 2–10. 
Násobení a dělení 10, 100. 
Dělení se zbytkem. 

M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického 
života 

Doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu Závislosti, vztahy a práce s daty. 
Převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu – 
praktické využití. 
Vytváření modelových situací z praktického života – 
využití ve slovních úlohách. 
Doplňování tabulek, schémat, posloupností čísel. 

M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti 
čísel 

M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše 
základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v 
realitě jejich reprezentaci 

Rozezná základní rovinné útvary (kruh, čtverec, 
obdélník, trojúhelník a kružnice) nezávisle na jejich 
natočení, velikosti nebo označení 
Určí rovinné útvary pomocí počtu vrcholů a stran, 
rovnoběžnosti a kolmosti stran 
Využívá základní pojmy a značky užívané v rovinné 
geometrii (čáry: křivá, lomená, přímá; bod, úsečka, 
polopřímka, přímka, průsečík, rovnoběžky, kolmice) 
Rozpozná jednoduchá tělesa (krychle, kvádr, válec) a 
určí na nich základní rovinné útvary 
Narýsuje kružnici s daným poloměrem 

Geometrie v rovině a v prostoru. 
Bod, přímka, polopřímka, rovina. 
Kružnice, kruh – poloměr, průměr. 
Vlastnosti rovinných útvarů (trojúhelník, čtverec, 
obdélník.) 
Rýsování, měření, porovnávání úseček. 
Grafický součet a rozdíl úseček. 
Rozšiřující úkoly – práce s pomocí čtvercové sítě. 

M-3-3-02 porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje 
délku úsečky 

M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné 
útvary v rovině 
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M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 
1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 

Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při 
sčítání, odčítání přirozených čísel 
Využívá při písemném výpočtu znalost přechodu mezi 
číselnými řády 
Provádí písemné početní operace včetně kontroly 
výsledku 

Číslo a početní operace. 
Numerace do 1000. 
Porovnávání čísel do 1000. 
Orientace na číselné ose do 1000. 
Sčítání a odčítání – pamětné a písemné do 1000. 
Zaokrouhlování do 1000. 
Upevnění násobení a dělení 2–10. 
Násobení a dělení 10, 100. 
Dělení se zbytkem. 

M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na 
číselné ose 

Přečte a zapíše číslo s užitím znalosti číselných řádů 
desítkové soustavy 
Využívá rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě 
Porovnává čísla do 1000 
Zaokrouhluje čísla do tisíce s použitím znaku pro 
zaokrouhlování 
Užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru 
přirozených čísel 
Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 
Provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

Číslo a početní operace. 
Numerace do 1000. 
Porovnávání čísel do 1000. 
Orientace na číselné ose do 1000. 
Sčítání a odčítání – pamětné a písemné do 1000. 
Zaokrouhlování do 1000. 
Upevnění násobení a dělení 2–10. 
Násobení a dělení 10, 100. 
Dělení se zbytkem. 

M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní 
operace s přirozenými čísly 

Porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) a úlohu řeší 
Zformuluje odpověď k získanému výsledku 
Vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

Číslo a početní operace. 
Numerace do 1000. 
Porovnávání čísel do 1000. 
Orientace na číselné ose do 1000. 
Sčítání a odčítání – pamětné a písemné do 1000. 
Zaokrouhlování do 1000. 
Upevnění násobení a dělení 2–10. 
Násobení a dělení 10, 100. 
Dělení se zbytkem. 

M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché 
převody jednotek času 

Provádí jednoduché převody jednotek času - hodina, 
minuta 

Závislosti, vztahy a práce s daty. 
Převody jednotek času, délky, hmotnosti, objemu – 
praktické využití. 
Vytváření modelových situací z praktického života – 
využití ve slovních úlohách. 
Doplňování tabulek, schémat, posloupností čísel. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Matematika a její aplikace 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Zpaměti sčítá a odčítá čísla do sta, násobí a dělí v oboru 
malé násobilky 
Využívá komutativnost sčítání a násobení při řešení 
úlohy a při provádění zkoušky výpočtu 
Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení 
jednoduchých úloh s užitím závorek 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 0–1 
000 000. 
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. 
Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem. 
Písemné dělení jednociferným číslem. 
Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. 
Odhad a kontrola výsledku. 
Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací 
probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s 
použitím kalkulátoru). 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

Správně sepíše čísla pod sebe (dle číselných řádů) při 
sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel 
Využívá při písemném výpočtu znalost přechodu mezi 
číselnými řády 
Využívá znalosti malé násobilky při písemném násobení 
a dělení nejvýše dvojciferným číslem 
Provádí písemné početní operace včetně kontroly 
výsledku 
Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru 
přirozených čísel 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 0–1 
000 000. 
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. 
Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem. 
Písemné dělení jednociferným číslem. 
Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. 
Odhad a kontrola výsledku. 
Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací 
probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s 
použitím kalkulátoru). 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

Přečte a zapíše číslo (do milionů) s užitím znalosti 
číselných řádů desítkové soustavy 
Využívá rozvinutý zápis čísla (do statisíců) v desítkové 
soustavě 
Porovnává čísla do statisíců 
Zaokrouhluje čísla do statisíců s použitím znaku pro 
zaokrouhlování 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 0–1 
000 000. 
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. 
Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem. 
Písemné dělení jednociferným číslem. 
Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. 
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Odhad a kontrola výsledku. 
Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací 
probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s 
použitím kalkulátoru). 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

Porozumí textu jednoduché úlohy (rozlišuje informace 
důležité pro řešení úlohy) a úlohu řeší 
Zformuluje odpověď k získanému výsledku 
Vytvoří jednoduchou slovní úlohu podle vzoru 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 0–1 
000 000. 
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. 
Písemné násobení dvojciferným a trojciferným číslem. 
Písemné dělení jednociferným číslem. 
Převádění jednotek délky, hmotnosti, objemu a času. 
Odhad a kontrola výsledku. 
Jednoduché a složitější slovní úlohy s aplikací 
probraného sčítání, odčítání, násobení a dělení (i s 
použitím kalkulátoru). 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Doplní údaje do připravené tabulky nebo diagramu Závislosti, vztahy a práce s daty. 
Zpracování dat z praktického života (ceny, časové 
údaje, hmotnost, výška, rozmístění a uspořádání 
předmětů). 
Čtení a doplňování tabulek závislostí. 
Šipkové diagramy, řetězce. 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

Narýsuje kružnici s daným poloměrem 
Narýsuje obecný trojúhelník nebo trojúhelník se třemi 
zadanými délkami stran 
Sestrojí čtverec a obdélník s užitím konstrukce 
rovnoběžek a kolmic 
Dodržuje zásady rýsování 

Geometrie v rovině a v prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice. 
Obvod čtverce, obdélníku. 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. 
Rýsování rovnoběžných a kolmých přímek. 
Osa úsečky, střed úsečky. 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

Určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod 
rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, 
mnohoúhelníku) 
Převádí jednotky: kilometry na metry, metry na 
centimetry, centimetry na milimetry 

Geometrie v rovině a v prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice. 
Obvod čtverce, obdélníku. 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. 
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Rýsování rovnoběžných a kolmých přímek. 
Osa úsečky, střed úsečky. 

M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice Načrtne a narýsuje kolmici a rovnoběžku Geometrie v rovině a v prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku, kružnice. 
Obvod čtverce, obdélníku. 
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. 
Rýsování rovnoběžných a kolmých přímek. 
Osa úsečky, střed úsečky. 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Vyhledá v textu jednoduché úlohy potřebné údaje a 
vztahy 
Volí vhodné postupy pro řešení jednoduché úlohy 
Vyhodnotí výsledek úlohy 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy. 
Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více operacemi, 
obracení slovních úloh. 
Řešení úloh úsudkem. 
Znázornění situace. 
Magické čtverce – přiměřené věku žáků. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Matematika a její aplikace 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s 
užitím závorek 
Využívá asociativnost sčítání a násobení při řešení úloh s 
užitím závorek 
Využívá výhodného sdružování čísel při sčítání několika 
sčítanců bez závorek 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s čísly 0–1 000 000 a s 
čísly větší než milion. 
Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu. 
Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem. 
Řešení slovních úloh. 
Písemné sčítání a odčítání. 
Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování. 

M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 
přirozených čísel 

Provádí písemné početní operace včetně kontroly 
výsledku 
Dodržuje pravidla pro pořadí operací v oboru 
přirozených čísel 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s čísly 0–1 000 000 a s 
čísly větší než milion. 
Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu. 
Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem. 
Řešení slovních úloh. 
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Písemné sčítání a odčítání. 
Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování. 

M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí 
odhady a kontroluje výsledky početních operací v 
oboru přirozených čísel 

Porovnává čísla do milionů 
Zaokrouhluje čísla do milionů s použitím znaku pro 
zaokrouhlování 
Užívá polohové vztahy („hned před“, „hned za“) v oboru 
přirozených čísel 
Orientuje se na číselné ose a jejích úsecích 
Provádí číselný odhad a kontrolu výsledku 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s čísly 0–1 000 000 a s 
čísly větší než milion. 
Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu. 
Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem. 
Řešení slovních úloh. 
Písemné sčítání a odčítání. 
Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování. 

M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje 
osvojené početní operace v celém oboru přirozených 
čísel 

Přiřadí k zadanému jednoduchému matematickému 
vyjádření smysluplnou slovní úlohu (situaci ze života) 
Tvoří slovní úlohu k matematickému vyjádření 

Číslo a početní operace. 
Vlastnosti početních operací s čísly 0–1 000 000 a s 
čísly větší než milion. 
Převádění jednotek délky, času, hmotnosti a objemu. 
Písemné dělení dvojciferným a trojciferným dělitelem. 
Řešení slovních úloh. 
Písemné sčítání a odčítání. 
Odhad a kontrola výsledku, zaokrouhlování. 

M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného 
života 
Přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin 
na číselné ose a jejích úsecích, ve čtvercové síti nebo v 
kruhovém diagramu 
Porovná desetinná čísla v řádu desetin, setin, tisícin 

Zápis desetinných čísel v desítkové soustavě, číselná 
osa, početní operace s desetinnými čísly. 

M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve 
formě zlomku 

Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí 
vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života 
Využívá názorné obrázky k určování 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 
1/10 celku 
Vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, 
pětiny, desetiny 
Porovnává zlomky se stejným jmenovatelem, umí je 
sečíst a odečíst 

Zápis desetinného zlomku, zápis zlomků, sčítání 
zlomků se stejným jmenovatelem, porovnávání 
zlomků. M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 

jmenovatelem v oboru kladných čísel 
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M-5-1-08 porozumí významu znaku „-„ pro zápis 
celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné 
ose 

Nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě Záporná čísla – znázornění na ose, teploměru, 
modelu. 

M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data Provádí a zapisuje jednoduchá pozorování (měření 
teploty, průjezd aut za daný časový limit apod.) 
Porovnává zadaná data podle daného kritéria 
Posuzuje reálnost vyhledaných údajů 

Závislosti, vztahy a práce s daty. 
Zpracování dat z praktického života (ceny, časové 
údaje, kalendář, hmotnost, výška, rozmístění a 
uspořádání předmětů) 
Čtení a doplňování tabulek závislostí, šipkové 
diagramy, řetězce. 

M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a 
diagramy 

M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 
(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá 
jednoduché konstrukce 

Dodržuje zásady rýsování základních rovinných útvarů, 
popisuje podle šablony 

Geometrie v rovině a prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník. 
Střed úsečky, osa úsečky. 
Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků. 
Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy 
mezi jednotkami – úvod. 
Obsah obdélníku a čtverce. 
Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami. 
Souměrné útvary – osa souměrnosti. 
Úhel – seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel. 

M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku 
lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek 
jeho stran 

Rozlišuje obvod a obsah rovinného útvaru 
Určí s pomocí čtvercové sítě nebo měřením obvod 
rovinného útvaru (trojúhelníku, čtyřúhelníku, 
mnohoúhelníku) 
Graficky sčítá, odčítá a porovnává úsečky 

Geometrie v rovině a prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník. 
Střed úsečky, osa úsečky. 
Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků. 
Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy 
mezi jednotkami – úvod. 
Obsah obdélníku a čtverce. 
Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami. 
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Souměrné útvary – osa souměrnosti. 
Úhel – seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel. 

M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a 
užívá základní jednotky obsahu 

Určí pomocí čtvercové sítě obsah rovinného útvaru, 
který lze složit ze čtverců a obdélníků 
Používá základní jednotky obsahu (cm2, m2, km2) bez 
vzájemného převádění 

Geometrie v rovině a prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník. 
Střed úsečky, osa úsečky. 
Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků. 
Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy 
mezi jednotkami – úvod. 
Obsah obdélníku a čtverce. 
Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami. 
Souměrné útvary – osa souměrnosti. 
Úhel – seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel. 

M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvercové síti 
jednoduché osově souměrné útvary a určí osu 
souměrnosti útvaru překládáním papíru 

Pozná osově souměrné útvary, aplikuje v praxi 
Znázorní osobě souměrné útvary ve čtvercové síti 
Vyznačí osu souměrnosti pomocí přeloženého papíru 

Geometrie v rovině a prostoru. 
Náčrt. 
Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
a kružnice, trojúhelníková nerovnost, rovnoramenný a 
rovnostranný trojúhelník. 
Střed úsečky, osa úsečky. 
Obvod obdélníku, čtverce a jiných mnohoúhelníků. 
Obsah čtverce a obdélníku, jednotky obsahu, vztahy 
mezi jednotkami – úvod. 
Obsah obdélníku a čtverce. 
Jednotky obsahu, vztahy mezi jednotkami. 
Souměrné útvary – osa souměrnosti. 
Úhel – seznámení, pravý, tupý, ostrý úhel. 

M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a 
problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé 
na obvyklých postupech a algoritmech školské 
matematiky 

Vyhledá v textu aplikační úlohy potřebné údaje a vztahy 
Volí vhodné postupy pro řešení aplikační i nestandardní 
úlohy 
Vyhodnotí výsledek úlohy ve vztahu k realitě 

Nestandardní aplikační úkoly a problémy. 
Složitější slovní úlohy řešené dvěma a více početními 
operacemi dle schopnosti žáků. 
Řešení úloh úsudkem. 
Znázornění situace. 
Magické čtverce. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Matematika a její aplikace 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

Používá správné druhy čar, 
využívá potřebnou matematickou symboliku, 
rozpozná základní rovinné i prostorové geometrické 
útvary, zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh, 
odhadne a vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku, 
aplikuje na příklady z praxe, převádí jednotky délky, 
obsahu, hmotnosti, času 

Rozšířené opakování 5. ročníku. 
Přirozená čísla – znázornění na číselné ose, 
zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání, 
násobení, dělení, počítání se závorkami. 
Geometrie – základní pojmy : body, přímky, úsečky, 
kolmice, rovnoběžky, kružnice, obdélníky, čtverce, 
trojúhelníky, jejich popis, náčrty, konstrukce. 
Matematická symbolika. 
Převody jednotek délky, obsahu, hmotnosti, času. 
Obvod a obsah čtverce a obdélníku. 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Charakterizuje a třídí úhly podle velikosti, 
využívá matematickou symboliku k zápisu úhlů, 
určuje velikost úhlů měřením i výpočtem, 
umí sestrojit osu úhlu, 
sčítá, odčítá, násobí dvěma a dělí dvěma úhly graficky a 
písemně, 
aplikuje operace s úhly při konstrukci některých úhlů 
bez použití úhloměru 

Úhel a jeho velikost. 
Úhel a jeho popis, osa úhlu. 
Druhy úhlů – ostrý, tupý, pravý, přímý, vypuklý. 
Osa úhlu. 
velikost úhlu – měření a rýsování úhlů, stupně, 
minuty, vteřiny a jejich převody. 
Úhly vrcholové a vedlejší. 
Sčítání a odčítání úhlů – grafické, písemné, násobky 
úhlů, konstrukce úhlů vypuklých. 
Konstrukce úhlů bez použití úhloměru. 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

Využívá logickou úvahu při řešení netradičních 
geometrických úloh. 

Netradiční geometrické úlohy (určování úhlu 
hodinových ručiček). 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 
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M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Přečte i zapíše desetinná čísla, převede je na desetinný 
zlomek a zpět, 
porovnává, zaokrouhluje, sčítá a odčítá desetinná čísla s 
více desetinnými místy, 
řeší modelové i netradiční slovní úlohy s využitím 
desetinných čísel, 
provádí početní operace násobení a dělení desetinných 
čísel s více desetinnými místy, 
využívá násobení a dělení 10, 100,… při převodech 
jednotek, 
využívá logické úvahy při aplikaci početních operací s 
desetinnými čísly na příkladech se závorkami a ve 
slovních úlohách tradičního i netradičního typu. 

Desetinná čísla. 
Převod desetinných zlomků na desetinné číslo a 
naopak. 
Desetinná čísla s více desetinnými místy 
(desetitisíciny, statisíciny, miliontiny), čtení, zápis 
znázorňování na číselné ose, porovnávání, 
zaokrouhlování, sčítání, odčítání. 
Násobení a dělení desetinných čísel. 
Násobení desetinných čísel přirozeným a desetinným 
číslem. 
Dělení desetinných čísel přirozeným číslem. 
Násobení a dělení desetinných čísel 10,100, 1000 a 
využití při převodech jednotek. 
Dělení desetinného čísla desetinným číslem. 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Načrtne a sestrojí kvádr a krychli ve volném 
rovnoběžném promítání, načrtne a sestrojí síť kvádru a 
krychle, 
odhadne a vypočítá povrch kvádru a krychle, převádí 
jednotky obsahu, 
převádí jednotky objemu, 
odhadne a vypočítá objem kvádru a krychle, 
aplikuje výpočty povrchu a objemu kvádru a krychle ve 
slovních úlohách. 

Kvádr a krychle. 
Zobrazení krychle a kvádru ve volném rovnoběžném 
promítání 
Síť kvádru a krychle. 
Povrch krychle a kvádru. 
Jednotky objemu – krychlové, duté míry. 
Objem krychle a kvádru. 
Slovní úlohy. 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Rozpozná shodné geometrické útvary, 
načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti, 
určí osově souměrný útvar. 

Osová souměrnost: 
Shodné útvary. 
Osová souměrnost. 
Osově souměrné útvary. 
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M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

Používá pojem násobek a dělitel, prvočíslo a číslo 
složené, 
na základě znaků dělitelnosti určí dělitele čísla, 
rozloží číslo na součin prvočísel, 
určí nejmenší společný násobek a největší společný 
dělitel zpaměti i aplikací rozkladu na součin prvočísel, 
řeší modelové i netradiční úlohy s využitím dělitelnosti v 
oboru přirozených čísel. 

Dělitelnost přirozených čísel. 
Dělitel. 
Znaky dělitelnosti. 
Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočísla. 
Násobek. 
Společný násobek, nejmenší společný násobek. 
Dělitel. 
Společný dělitel a největší společný dělitel. 
Slovní úlohy. 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Rozliší vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, umí dopočítat 
jejich velikosti, 
rozpozná základní druhy trojúhelníků (ostroúhlý, 
tupoúhlý, pravoúhlý). 
Sestrojí trojúhelník podle zadaných prvků, 
dbá na kvalitu a přesnost rýsování 

Trojúhelník. 
Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, součet vnitřních 
úhlů v trojúhelníku. 
Druhy trojúhelníků (ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý). 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Sestrojí výšky v trojúhelníku ostroúhlém, pravoúhlém a 
tupoúhlém. 
Sestrojí těžnice a vyznačí těžiště ve všech druzích 
trojúhelníků, rozliší těžnice od výšek. 
Seznámí se s pojmem střední příčky trojúhelníku. 
Sestrojí kružnici opsanou i vepsanou trojúhelníku 

Výšky trojúhelníku. 
Těžnice trojúhelníku, těžiště. 
Střední příčky trojúhelníku. 
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Rozlišuje kladná a záporná čísla, zobrazí kladná záporná 
čísla na vodorovné i svislé ose, 
vysvětlí pojem opačné číslo, 
určí absolutní hodnotu daného čísla a vysvětlí její 
geometrický význam. 

Celá čísla, racionální čísla. 
Čísla kladná, záporná a navzájem opačná. 
Absolutní hodnota. 
Uspořádání celých čísel. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Desetinná čísla 
Převod desetinných zlomků na desetinné číslo a naopak 
Desetinná čísla s více desetinnými místy (desetitisíciny, statisíciny, miliontiny), čtení, zápis znázorňování na číselné ose,  
porovnávání, zaokrouhlování 
sčítání, odčítání,  
Osová souměrnost 
Shodné útvary 
Osová souměrnost 
Osově souměrné útvary 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Násobení a dělení desetinných čísel 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

    

Matematika a její aplikace 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím 
dělitelnosti v oboru přirozených čísel 

Objasní pojmy násobek, dělitel, 
používá znaky dělitelnosti, 
pozná prvočíslo, číslo složené, 
určuje a užívá násobky, dělitele, nejmenší společný 
násobek a největšího společného dělitele ve slovních 
úlohách. 

Opakování z 6. ročníku. 
Dělitelnost přirozených čísel. 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Rozliší různé druhy trojúhelníků a jejich vlastnosti, 
pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy, 
sestrojí těžnice, střední příčky a výšky, 
sestrojí kružnici vepsanou a opsanou trojúhelníku. 
Sestrojí trojúhelník podle zadaných prvků 
zhodnotí kvalitu a přesnost rýsování. 

Opakování z 6. ročníku. 
Trojúhelník. 
Vnitřní úhly. 
Výšky. 
Těžnice. 
Střední příčky. 
Kružnice trojúhelníku opsaná. 
Kružnice trojúhelníku vepsaná. 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Modeluje a zapisuje zlomkem části celku, 
převádí zlomky na desetinná čísla, 
porovnává zlomky, 

Zlomky. 
Základní tvar zlomku. 
Porovnávání zlomků. 
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M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

provádí početní operace se zlomky, 
analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy a zde používá 
znalostí z početních operací se zlomky. 

Početní operace se zlomky. 
Převrácený zlomek. 
Smíšená čísla. 
Závorky. 
Složené zlomky. 
Řešení slovních úloh. 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Rozlišuje kladná a záporná čísla, 
zobrazí kladná záporná čísla na vodorovné i svislé ose, 
objasní pojem opačné číslo, 
určí absolutní hodnotu daného čísla a objasní její 
geometrický význam, 
provádí početní operace z celými čísly, 
analyzuje a řeší jednoduché slovní úlohy, využívá 
matematický aparát v oboru celých čísel, 
užívá pojem racionální číslo, 
provádí veškeré operace s racionálními čísly, 
řeší jednoduché problémové úlohy. 

Celá čísla, racionální čísla. 
Čísla kladná, záporná a navzájem opačná. 
Absolutní hodnota. 
Uspořádání celých čísel. 
Početní operace z celými čísly. 
Racionální čísla. 
Pojem, porovnávání racionálních čísel. 
Početní operace s racionálními čísly. 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Vysvětlí pojem čtyřúhelník, popíše a rozpozná další 
čtyřúhelníky a využívá jejich vlastnosti, 
znázorní a popíše jednotlivé čtyřúhelníky, 
sestrojí rovnoběžníky a lichoběžník, 
vypočítá obvody a obsah trojúhelníku, rovnoběžníku, 
lichoběžníku. 

Čtyřúhelníky. 
Rovnoběžník a jeho vlastnosti. 
Výšky a úhlopříčky rovnoběžníku. 
Konstrukce rovnoběžníku. 
Obsah trojúhelníku. 
Kosočtverec, vlastnosti. 
Lichoběžník, vlastnosti. 
Konstrukce lichoběžníku.Obvod a obsah kosočtverce a 
lichoběžníku. 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 
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M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Vyjádří poměr mezi danými veličinami, 
zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru, 
dělí celek na části v daném poměru, 
pracuje s měřítky map a plánů, 
řeší situace vyjádřené poměrem, 
využívá pojmu úměra, 
využívá trojčlenku při řešení slovních úloh, 
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti, 
vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí. 

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. 
Pojem. 
Převrácený poměr. 
Postupný poměr. 
Rozšiřování a krácení poměru. 
Zvětšení a zmenšení v dané poměru. 
Měřítko plánu, mapy, výpočty. 
Přímá úměrnost. 
Soustava souřadnic, rovnice, graf. 
Nepřímá úměrnost, rovnice, graf. 
Trojčlenka. 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 

M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

Vysvětlí a používá pojem 1 %, 
užívá základní pojmy procentového počtu, 
vyjádří část celku pomocí procent, 
řeší slovní úlohy, 
řeší slovní úlohy na výpočet úroku, 
uvede příklady použití platebních karet, vysvětlí jejich 
omezení 
vysvětlí význam úroku – placeného i přijatého, 
uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu 
(úvěry, splátkový prodej, leasing), 
uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s 
volnými finančními prostředky (spotřeba, úspory, 
investice), 
objasní pojem promile, 

Procenta. 
Pojem. 
Základ, procentová část, počet procent. 
Řešení slovních úloh s přechodem přes jednotku. 
Řešení slovních úloh trojčlenkou. 
Úrok, jednoduché úrokování. 
Služby bank, produkty finančního trhu pro investování 
a pro získání prostředků. 
Pojištění, úročení. 
Promile, užití ve slovních úlohách z praxe. 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 
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řeší aplikační úlohy na procenta i pro případ, kdy 
procentová část je větší než základ. 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Rozpozná shodné útvary, 
užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních 
úlohách, 
sestrojí trojúhelník podle zadaných prvků, 
zhodnotí kvalitu a přesnost rýsování. 

Shodnost, středová souměrnost. 
Shodnost geometrických útvarů. 
Shodnost trojúhelníků. 
Věty o shodnosti trojúhelníků. 
Konstrukce trojúhelníků podle věty. 
sss, sus, usu. 
Připomenutí osové souměrnosti. 
Středová souměrnost. 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově 
souměrný útvar 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Řešení slovních úloh 
Procenta 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Celá čísla, racionální čísla 
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 
Přímá úměrnost 
Trojčlenka 
Procenta 
Úrok, jednoduché úrokování 
Služby bank, produkty finančního trhu pro investování 
a pro získání prostředků 
Pojištění, úročení 

    

Matematika a její aplikace 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Provádí početní operace s racionálními čísly, 
převádí zlomky na des. čísla a naopak. 

Opakování a rozšíření učiva 7. ročníku. 
Racionální čísla a početní operace s racionálními čísly. 
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M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Vyjádří poměr mezi danými hodnotami, 
zmenšuje a zvětšuje veličiny v daném poměru, 
pracuje s měřítky map a plánů, 
využívá trojčlenku při řešení slovních úloh. 

Opakování a rozšíření učiva 7. ročníku. 
Přímá úměrnost. 
Nepřímá úměrnost. 
Měřítko mapy. 
Trojčlenka. 

M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace 
vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Sestrojí trojúhelník z daných prvků, 
užívá věty o shodnosti trojúhelníků v konstrukčních a 
početních úlohách. 

Opakování a rozšíření učiva 7. ročníku. 
Konstrukční úlohy. 
věty sss, sus, usu, Ssu. 

M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

Vysvětlí pojem 1 %, 
užívá základní pojmy procentového počtu, 
řeší slovní úlohy, 
řeší aplikační úlohy na procenta (část větší než celek) 

Opakování a rozšíření učiva 7. ročníku. 
Procenta. 
Výpočet jednoho procenta. 
Výpočet základu. 
Výpočet procentové části. 
Slovní úlohy. 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

Načrtne hranol a vyznačí v něm základní prvky, 
sestrojí síť hranolu a využije k odvození vzorce pro 
povrch, 
používá vzorce pro výpočty objemů a povrchů hranolů, 

Hranoly. 
Pojem hranol. 
Sítě těchto hranolů. Objem a povrch hranolu. 
Hranoly s rovnoběžníkovou, trojúhelníkovou nebo 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
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M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

vypočítá objem a povrchu hranolu s rovnoběžníkovou, 
trojúhelníkovou nebo lichoběžníkovou základnou, 
řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu objemu a 
povrchu hranolu. 

lichoběžníkovou základnou. 
Úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů hranolů. 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a 
kalkulátorů 
vysloví Pythagorovu větu, 
užívá Pythagorovu větu v praxi při řešení geometrických 
úloh, 
řeší slovní úlohy vedoucí k užití Pythagorovy věty, 
určuje třetí mocninu z tabulek a na kalkulátoru. 

Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta. 
Druhá mocnina (určování druhé mocniny 
pomocí tabulek a kalkulátorů). 
Druhá odmocnina (určování druhé mocniny. 
pomocí tabulek a kalkulátorů). 
Pythagorova věta a její význam. 
slovní úlohy na Pythagorovu větu. 
Třetí mocnina a odmocnina. 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Určuje mocniny s přirozeným mocnitelem, 
provádí základní operace s mocninami, 
zapisuje dané číslo v desítkové soustavě pomocí mocnin 
deseti a ve tvaru a •10n, kde 1 ≤ a < 10, 
zapíše mocninu se záporným mocnitelem a převede do 
tvaru zlomku. 

Mocniny s přirozeným mocnitelem. 
Mocniny s přirozeným mocnitelem (pojem). 
Sčítání a odčítání mocnin s přirozeným mocnitelem. 
Násobení a dělení mocnin s přirozeným mocnitelem. 
Mocnina součinu, podílu mocniny. 
Operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 
(shrnutí). 
Zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin 10. 
Mocniny se záporným mocnitelem. 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního 
vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, 
poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Rozliší pojem kružnice a kruh, poloměr, průměr, 
načrtne a sestrojí kružnici, vyznačí základní prvky, 
sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě i z bodu ležícího 
mimo kružnici, 

Kruh, kružnice. 
Kruh, kružnice, vzájemná poloha přímky a kružnice. 
Tětiva. 
Thaletova kružnice a její využití. 
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M-9-3-02 charakterizuje a třídí základní rovinné útvary užívá Thaletovu větu v praxi, 
určuje vzájemnou polohu přímky a kružnice, 
určuje vzájemnou polohu dvou kružnic, 
vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice. 

Vzájemná poloha dvou kružnic. 
Vnitřní a vnější dotyk dvou kružnic. 
Obsah kruhu, délka kruhu, kružnice. 

M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod 
základních rovinných útvarů 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

Sestrojí síť válce a využije k odvození vzorce pro povrch 
válce 
vypočítá objem a povrch válce, 
řeší slovní úlohy k výpočtům obsahu a obvodu kruhu, 
délky, kružnice, objemu a povrchu válce. 

Válec – síť, podstava, plášť. 
Objem a povrch válce, slovní úlohy. 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

Určí hodnotu daného číselného výrazu, 
zapisuje slovní text pomocí výrazů s proměnnými v 
jednoduchých případech, 
sčítá a odčítá celistvé výrazy, 
násobí výrazy jednočlenem, mnohočlenem, 
upravuje výraz vytýkáním před závorku a pomocí 
součtových vzorců. 

Výrazy. 
Číselný výraz a jeho hodnota. 
Proměnná a výraz s proměnou. 
Celistvý výraz. 
Mnohočlen.Sčítání a odčítání mnohočlenů. 
Násobení mnohočlenů jednočlenem. 
Vytýkání před závorku. 
Dělení mnohočlenu jednočlenem. 
Vzorce (a + b)2, (a – b)2, a2 – b2. 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá polohové a metrické 
vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh 
a jednoduchých praktických problémů; využívá 
potřebnou matematickou symboliku 

Sestrojí osu úsečky, osu úhlu. 
Sestrojí soustředné kružnice 
Sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě, tečnu kružnice 
z bodu ležícího vně kružnice. 

Konstrukční úlohy. 
Množiny bodů daných vlastností. 
Základní konstrukční úlohy. 
Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. 
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M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

Sestrojí trojúhelník podle vět sss, sus, usu. 
Sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané různými 
prvky. 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

Řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav a 
provádí zkoušku správnosti řešením, 
vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce pro dosazení 
číselných hodnot všech daných veličin, 
řeší slovní úlohy užitím lineárních rovnic - využívá řešení 
lineárních rovnic v praxi. 

Lineární rovnice. 
Rovnost a vlastnosti lineární rovnosti. 
Pojem rovnice (kořen, řešení, zkouška 
lineární rovnice). 
Ekvivalentní úpravy lineárních rovnic. 
Výpočet neznámé ze vzorce. 
Slovní úlohy s rovnicemi. 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Procenta 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Procenta 
Lineární rovnice 
Slovní úlohy s rovnicemi 

    

Matematika a její aplikace 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu 
a odmocninu 

Aplikuje vzorce pro výpočty S a V a používá je v praxi, 
vysloví Pyth. větu a využije ji při úlohách z praxe, 
provádí základní operace s mocninami, zapisuje číslo v 
des. soustavě pomocí mocnin 10, 
zapíše výraz, zjistí hodnotu a zjednoduší jeho zápis, 

Opakování učiva 8. ročníku. 
Hranoly. 
Druhá mocnina a odmocnina, Pythag. věta, mocniny s 
přirozeným mocnitelem. 
Výrazy, mnohočleny. 

M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 
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M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

provádí základní operace s výrazy + rozklady výrazů 
pomocí vytýkání a vzorců, 
vypočítá obvod a obsah kruhu, 
sestrojí tečnu ke kružnici, vypočítá S a V válce a využije 
jich v praxi 
sestrojí trojúhelník dle sss, sus a usu, 
využívá při konstrukci obrazců vlastnosti výšky a 
těžnice, 
vyřeší lin. rovnice a využívat je při řešení slovních úloh. 

Kruh, kružnice, Thaletova věta. 
Válec. 
Konstrukční úlohy. 
Lineární rovnice, slovní úlohy. 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-1-07 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a 
násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na 
součin pomocí vzorců a vytýkáním 

Řeší soustavu dvou lin. rovnic se 2 neznámými pomocí 
dosazovací i sčítací metody a provádí zkoušku řešení, 
využívá řešení soustavy rovnic k řešení slovních úloh. 

Soustava dvou lineárních rovnic. 
Rovnice se dvěma neznámými, počet řešení, tvar 
řešení. 
Dvě rovnice se dvěma neznámými, soustava rovnic. 
Řešení pomocí dosazovací metody. 
Řešení pomocí sčítací metody. 
Slovní úlohy: směsi a roztoky. 

M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí 
rovnic a jejich soustav 

M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 
modeluje konkrétní situace, v nichž využívá 
matematický aparát v oboru celých a racionálních 
čísel 

M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Rozezná funkční vztah od jiných vztahů, 
určí def. obor a obor hodnot funkce, 
rozpozná rostoucí a klesající funkci, 
sestrojí grafy probíraných funkcí. 

Funkce. 
Závislosti, přiřazování, předpisy. 
Pojem funkce, definiční obor, obor 
funkčních hodnot. 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-2-03 určuje vztah přímé anebo nepřímé 
úměrnosti 
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M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, 
grafem 

Graf funkce. 
Lineární funkce v praxi. 
Nelin. funkce: kvadratická funkce + graf, Nepřímá 
úměrnost + graf. 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

Vypočítá a používá poměr podobnosti, 
rozdělí úsečku v daném poměru, zvětšuje a zmenšuje 
obrazce v daném poměru. 

Podobnost. 
Podobnost geom. útvarů. 
Věty o podobnosti trojúhelníků. 
Využití podobnosti v praxi. 

M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení 
polohových a nepolohových konstrukčních úloh 

M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

Využije vzorce k výpočtu povrchu a objemu jehlanu, 
kužele a koule, 
využívá pro výpočet S a V Pyth. věty 

Jehlan, kužel, koule. 
Pojmy. 
Síť jehlanu a kužele. 
Povrch a objem jehlanu a kužele. 
Povrch a objem koule. 
Užití vzorců v praktických úlohách. 

M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 

M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 

M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy 
s využitím osvojeného matematického aparátu 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

Vypočítá úrok z dané jistiny za určité období přidané 
úrokové míře, 
určí hledanou jistinu, 
provádí jednoduché a složené úrokování, 
vypočítá úrok z úroku, 
řeší příklady z praxe - úvěry, hypotéky, vklady. 

Základy finanční matematiky. 
Opakování procent. 
Termíny z finanční matematiky - vklad, jistina, úrok, 
dlužník, věřitel. 
Jednoduché a složené úročení, úrokovací období. 
Vklady, úvěry, hypotéky, rozpočet domácnosti. 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 

M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro 
případ, že procentová část je větší než celek) 

Analyzuje statistická šetření a orientuje se v tabulce a 
grafu, sestrojí sloupcový a kruhový diagram, přečte z něj 
data 
určuje z dané tabulky aritm. průměr, modus a medián. 

Základy statistiky. 
Statistické termíny. 
Diagramy. 
Aritmetický průměr, modus a medián. 

M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 

M-9-2-02 porovnává soubory dat 
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M-9-4-01 užívá logickou úvahu a kombinační úsudek 
při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení 
předkládaných nebo zkoumaných situací 

M-9-4-02 řeší úlohy na prostorovou představivost, 
aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých 
tematických a vzdělávacích oblastí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Lineární rovnice, slovní úlohy 
Slovní úlohy řešitelné pomocí lin. rovnice 
s neznámou ve jmenovateli (např. úlohy o společné práci) 
Soustava dvou lineárních rovnic 
Slovní úlohy: směsi a roztoky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Lineární rovnice, slovní úlohy 
Funkce 
Základy finanční matematiky 
Opakování procent 
Termíny z finanční matematiky 
Jednoduché a složené úročení, 
úrokovací období 
Základy statistiky 
Statistické termíny 
Diagramy 
Aritmetický průměr, modus a medián 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Lineární rovnice, slovní úlohy 
Slovní úlohy řešitelné pomocí lin. rovnice 
s neznámou ve jmenovateli (např. úlohy o společné práci) 
Soustava dvou lineárních rovnic 
Slovní úlohy: směsi a roztoky 
Základy statistiky 
Statistické termíny 
Diagramy 
Aritmetický průměr, modus a medián 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Základy finanční matematiky 
Opakování procent 
Termíny z finanční matematiky 
Jednoduché a složené úročení, úrokovací období 
Základy statistiky 
Statistické termíny 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

204 

Matematika a její aplikace 9. ročník  

Diagramy 
Aritmetický průměr, modus a medián 

     

5.5 Informatika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

      Povinný Povinný        

    

Název předmětu Informatika 

Oblast Informační a komunikační technologie 

Charakteristika předmětu Informatika vede žáky k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a 
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání 

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

Vyučovací předmět informatika má časovou dotaci jednu hodinu týdně v 5. a 6. ročníku.  

 vede žáky k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a 
informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání 

 pomáhá získat základy tvořivého myšlení, naučit se logicky uvažovat a řešit zadané úkoly 
 učí žáky pracovat ve školní počítačové síti 
 učí žáky používat základní hardware a software 
 vede žáky k získání základů práce s počítačem 

 motivuje žáky k využívání výukových programů ke zvýšení efektivity učení 
 učí žáky používat základní funkce textového a grafického editoru, které využije pro zpracování 

informací 
 učí žáky vyhledávat informace na internetu a používat elektronickou poštu 

 směřuje k získání základů tvořivého myšlení 
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Výuka probíhá v učebnách informatiky, využíváme školní počítačovou siť serverovéhotypu s připojením k 
internetu. Máme k dispozici legální software, síťovou tiskárnu, scanner, projektor a digitální fotoaparát. 
Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart board. 

Integrace předmětů  Informační a komunikační technologie 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky vyhledat, třídit a následně zpracovat informace získané  z různých zdrojů 

 na základě osvojených dovedností motivuje žáky k experimentování a zhodnocení výsledků 

 učí žáky používat odborné termíny z oblasti informační technologie a osvojovat si i anglický 
odborný text 

 vede žáky ke schopnosti propojovat poznatky získané z různých oborů, dávat je do souvislostí a na 
základě pozorování si utvářet na danou problematiku svůj náhled 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky všímat si svého okolí, třídy, spolužáků, bydliště, města či vesnice 

 při řešení problémů hledá společně s žáky různá východiska  

 snaží se, aby žák byl sebekritický 

Kompetence komunikativní: 

 učí žáka naslouchat tomu, kdo k němu promlouvá, rozumět jiným a zapojovat se dle potřeby do 
diskuze 

 doporučuje využívat počítač a jeho přídavná zařízení  ke komunikaci se světem i jinými lidmi 

Kompetence sociální a personální: 

 podílí se spolu s žáky na utváření pravidel práce 

 vede žáky k tomu, aby nabídli pomoc mladším či méně zkušeným spolužákům, nebo si o ni uměli 
požádat  

 objasní zásady dodržování autorských práv 

Kompetence občanské: 
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 vede žáky k tomu, aby si byli  vědomi svých práv a povinností, aby respektovali zákony a 
společenské normy týkající se legislativy softwaru 

 připomíná tradice daného regionu, zvyšuje informovanost o regionálních historických památkách 

Kompetence pracovní: 

 vyžaduje  uvědomělé  dodržování pravidel chování v počítačových učebnách 

 pomáhá žákům při rozhodování se o svém dalším profesním zaměření 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Informatika 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v případě 
jejich závady 

Vyjádří vlastními slovy pojmy HW, SW, 
ovládá základní obsluhu pc 
rozumí hlavním funkcím operačního systému, umí 
vyjmenovat známá aplikační programová vybavení, 
využije znalosti práce s PC v domácnostech, v práci, ve 
vzdělání, v denním životě. 

Úvod do počítačové terminologie. 
Technické a programové vybavení. 
Počítačové desatero. 
Hlavní části osobního počítače. 
Programové vybavení. 
Využití počítače. 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

Dokáže dle správných postupů zapnout a vypnout 
počítač, restartuje počítač, 
používá funkcí nápovědy,. 
dokáže se do sítě přihlásit pod svým účtem 

Začínáme pracovat s počítačem. 
První kroky s počítačem. 
Klávesnice a myš. 
Pravidla školní počítačové sítě. 
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ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

Označuje a přesouvá ikony po pracovní ploše, 
využívá levého a pravého tlačítka myši (nastavení 
ukazatele myši, klepnutí = označení, poklepání = 
aktivace). 

Prostředí pracovní plochy. 
Práce s ikonami. 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

Vysvětlí pojem záhlaví okna, zná tlačítko minimalizovat, 
maximalizovat, zavřít, 
orientuje se v menu, v panelech nástrojů, vodorovném 
a svislém posuvníku, přepíná mezi aktuálním oknem, 
ovládá principy zvětšování, zmenšování a přetažení 
oken. 

Práce s okny. 

ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

Porozumí základní struktuře složek, 
popíše cestu k souborům, 
zkontroluje vlastnosti souborů, např. jméno, velikost, 
typ souboru, datum poslední modifikace souboru atd., 
používá složky a podsložky a přejmenovává soubory a 
složky, 
drží se zásady odkud − kam, 
vyhodnotí a najde systém práce se složkami a soubory, 
používá nástrojů pro vyhledávání souboru, neotevře 
podezřelý obsah, nevyžádanou poštu. 

Práce se soubory. 
Hierarchická struktura složek. 
Kopírování, přesouvání a mazání složek a souborů. 
Vyhledávání. 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

Spouští textový editor, 
vytváří nový dokument a ukládá ho na pevný disk nebo 
na disketu, 
otevírá existující dokument, 
využívá formátovacího panelu pro vybraný text, 
nastaví typ písma, velikost písma, písmo tučné, kurzívu, 
podtržené, barvu písma, zarovná text doleva, na střed, 
doprava, 
pracuje se seznamem s odrážkami a číslovaným 
seznamem, 
definuje odstavec, 
odstavec ukončí klávesou Enter, 
nastaví zarážky tabulátorů pro vybraný text, 
při práci s textem používá funkcí kopírovat Ctrl+C, 

Začínáme s textovým editorem. 
První kroky s textovým editorem − MS Word. 
Formátování textu. 
Kopírování a přesouvání vybraného textu. 
Vkládání obrázku do dokumentu. 
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vyjmout Ctrl+X a vložit Ctrl+V, 
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém 
editoru, 
přesouvá a vkládá obrázek do souborů. 

ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce 
počítače a jeho nejběžnější periferie 

Použije náhled dokumentu, 
přizpůsobí vzhled stránky, 
vytiskne dokument na tiskárně. 

Tisk. 
Příprava dokumentu pro tisk. 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

Spustí grafický editor, 
vytvoří nový grafický dokument (obrázek) a uloží ho na 
pevný disk, 
otevře existující grafický dokument, 
stanoví a nastaví rozměr a rozlišení obrázku, 
nastaví výchozí barvy popředí (klepnutí levým) a pozadí 
(klepnutí pravým), 
používá panel nástrojů a barev k namalování obrázku, 
aktivuje a používá nápovědu. 

Grafický editor. 
Grafický editor − Malování. 
Postup při malování obrázku. 

ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu 
používá jednoduché a vhodné cesty 

Zobrazí si zadané www stránky, využívá nabídky a 
dokáže přidat a odebrat ze seznamu oblíbených položek 
stránku, uloží obsah z webu do počítače (využívá pravé 
tlačítko myši), využívá hypertextové odkazy. 

Začínáme s Internetem. 
Prohlížeč Internet Explorer. 

ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

Založí e−mailovou adresu, nastaví si její profil, napíše, 
odešle a přijme e-mail, orientuje se v prostředí e-
mailového klienta (g-mail, Seznam, Centrum), neotevírá 
nevyžádanou poštu a podezřelé soubory, nerozesílá 
podezřelý nebo závadný obsah. 

E−mail, elektronická pošta, sociální sítě,komunikace. 
Začínáme s elektronickou poštou (On−line pošta). 

 Pracuje s výukovými a zábavními programy podle 
pokynu.  

Výukové programy. 
Využití počítače ve výuce. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Začínáme s Internetem 
Prohlížeč Internet Explorer 
E−mail, elektronická pošta, sociální sítě 
komunikace 
Začínáme s elektronickou poštou (On−line pošta) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Začínáme s Internetem 
Prohlížeč Internet Explorer 
E−mail, elektronická pošta, sociální sítě 
komunikace 
Začínáme s elektronickou poštou (On−line pošta) 
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Informatika 5. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Začínáme s Internetem 
Prohlížeč Internet Explorer 
E−mail, elektronická pošta, sociální sítě 
komunikace 
Začínáme s elektronickou poštou (On−line pošta) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Začínáme s textovým editorem 
První kroky s textovým editorem − MS Word 
Formátování textu 
Kopírování a přesouvání vybraného textu 
Vkládání obrázku do dokumentu 
E−mail, elektronická pošta, sociální sítě 
komunikace 
Začínáme s elektronickou poštou (On−line pošta) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Začínáme s Internetem 
Prohlížeč Internet Explorer 

    

Informatika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

Orientuje se v pojmech server a Internet, 
přihlašuje se do sítě pod svým uživatelským účtem, 
používá cestu ke skupinové složce, 
data ukládá do své soukromé složky Dokumenty 

Počítačové sítě. 
Typy sítí a jejich využití. 
Pravidla školní počítačové sítě. 
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Vytváření účtu uživatele. 
Hesla. 

 Orientuje se v PC názvosloví,  
 pojmenuje typy počítače a jeho přídavné zařízení,  
 rozlišuje vstupní a výstupní zařízení PC,  
 rozliší druhy tiskáren a určí jejich vhodnost pro různé 
způsoby využití,  
 charakterizuje a rozliší využívaná datová úložiště a 
záznamová média (harddisk, CD, DVD, Flash, ZIP).  

Základní hardwarové a softwarové parametry 
počítače. 
Základní práce s počítačem. 
Práce se soubory. 
Stromová struktura složek (Hierarchický strom). 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

Upraví vzhled dokumentu, 
využívá vestavěných šablon (dopis, životopis, kalendář), 
používá při psaní vestavěných stylů odstavců, 
vkládá obrázky a tabulky do textu, 
očísluje stránky, vygeneruje obsah, používá záhlaví a 
zápatí stránky, 
vytiskne dokument, 
pracuje s více dokumenty současně, 
při psaní dokumentu dodržuje základní typografická 
pravidla. 

Textový editor − MS Word. 
Vytváření a úprava textu a grafiky. 

ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými 
editory i tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

Vytvoří nový sešit a přejmenuje ho, 
formátuje buňky, řádky a sloupce; popřípadě vybrané 
oblasti buněk 
používá vzorce, 
tvoří grafy a propojuje s dalšími programy, 
pracuje s více listy. 

Tabulkový kalkulátor − MS Excel. 
Vytvoření a úprava vzhledu tabulky. 
Vzorce a funkce. 
Vytvoření a úprava vzhledu grafu. ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 

pravidla pro práci s textem a obrazem 

ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 

Vkládá objekty do prezentace, 
využívá automatické rozvržení snímků, 
vkládá nové snímky, 
nastaví přechod snímků, 
využívá vlastní animace, 
použije šablonu návrhu, 
dodržuje principy úspěšné prezentace, 
uloží prezentaci do své složky. 

Počítačové prezentace – MS PowerPoint. 
Tvorba jednoduché prezentace. 

ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 
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ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a 
informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a 
vzájemnou návaznost 

Vyhledává informace na internetu, 
využívá různé internetové vyhledávače, kde ovládá 
jejich základní funkce, 
respektuje zásady autorských práv a chová se 
zodpovědně na internetu, 
používá elektronickou poštu. 

Internet. 
Prohlížeč Internet Explorer. 
Desatero bezpečného internetu. 
E-mailové schránky. ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony 

o duševním vlastnictví 

 Seznámí se s aktuální nabídkou výukových programů ve 
školní síti.  

Výukové programy. 
Využití počítače ve výuce. 

 Pracuje se soubory a složkami (správce souborů).  Práce se soubory. 
Stromová struktura složek (Hierarchický strom). 
Kopírování, přesouvání a mazání souborů, 
přejmenování souborů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Počítačové prezentace – MS PowerPoint 
Tvorba jednoduché prezentace 
Textový editor − MS Word 
Vytváření a úprava textu a grafiky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Počítačové prezentace – MS PowerPoint 
Tvorba jednoduché prezentace 
Internet 
Prohlížeč Internet Explorer 
Desatero bezpečného internetu 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Počítačové prezentace – MS PowerPoint 
Tvorba jednoduché prezentace 
Textový editor − MS Word 
Vytváření a úprava textu a grafiky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Internet 
Prohlížeč Internet Explorer 
Desatero bezpečného internetu 
Počítačové prezentace – MS PowerPoint 
Tvorba jednoduché prezentace 
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5.6 Prvouka  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Povinný Povinný Povinný           

    

Název předmětu Prvouka 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vede žáky k pozorování, třídění a pojmenovávání věcí, jevů a dějů z běžného denního života a jejich 
souvislostí 

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

Předmět je vyučován v 1. – 3. ročníku po dvou hodinách týdně. 

 vede žáky k pozorování, třídění a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich souvislostí 

 vytváří a upevňuje základní pracovní návyky 

 utváří prvotní ucelený obraz světa 

 všímá si vzájemného působení člověka a jeho životního prostředí 

 učí žáky poznávat sebe sama a nejbližší okolí. 
Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť 
využíváme všech dostupných výukových programů. Při pozorování přírodních jevů pracujeme v terénu.  

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáka řešit problémy, vyhledávat a třídit informace podle zadaných nebo zvolených kritérií 

 učí žáka poznávat smysl a cíl učení, motivuje žáka k pozitivnímu vztahu k učení 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáka rozhodovat se a jednat v mezních situacích, v ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti 
druhých 
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Název předmětu Prvouka 

 učí žáka orientovat se v odborné dětské literatuře, encyklopediích, využívat různé informační 
zdroje 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáka k samostatnému a sebevědomému vystupování 

 učí žáka pojmenovávat pozorované skutečnosti 

 vede žáka k umění naslouchat druhým, klást otázky,tvořit odpovědi, zdůvodňovat své závěry 

Kompetence sociální a personální: 

 učí žáka pracovat ve skupině 

 učí žáka efektivně spolupracovat na řešení problémů 

 učí žáka respektovat názor druhých, diskutovat 

 učí žáka  pomáhat ostatním 

Kompetence občanské: 

 učí žáka respektovat  společenská pravidla 

 vede žáka k ohleduplnému vztahu k  přírodě a kulturním hodnotám 

 vede žáka k aktivní ochraňuje životního  prostředí 

Kompetence pracovní: 

 učí žáka pracovat samostatně i ve skupině 

 učí žáka používat různé materiály, nástroje a vybavení 

 učí žáka třídit přírodní i technické materiály 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k rozvoji jejich myšlení. 

    

Prvouka 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Zná místo svého bydliště a cestu do školy, rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 
Začlení svoji obec do příslušného kraje 

Místo kde žijeme. 
Bezpečná cesta do školy, orientace v místě bydliště, 
riziková místa a situace. 
Moje bydliště, historické a přírodní památky okolí. 
Vnímání a pozorování krajiny. 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

Vyjmenuje členy, pojmenuje základní úkoly členů 
rodiny, projevuje radost z rodinných akcí 
Seznamuje se s různými druhy povolání a s jejich 
významem 
Podílí se na vytváření společenství třídy, dodržuje jasná 
a splnitelná pravidla 
Dokáže pomoci v běžných školních situacích, vyjadřuje 
soucit a zájem o spolužáky 

Lidé kolem nás. 
Rodina, svátky, linka bezpečí. 
Povolání. 
Klima, vztahy ve třídě, pravidla slušného chování. 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Seznamuje se s časovými údaji, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti, poznává sám sebe, svou 
rodinu, zvyky a práci lidí. 

Lidé a čas. 
Rok a roční období, části dne, hodiny. 
Rodina, průběh lidského života, Vánoce, Velikonoce. 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

Pozoruje viditelné proměny v přírodě v jednotlivých 
ročních obdobích, třídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků 

Rozmanitost přírody. 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce 
lidí v závislosti na ročním období. 
Třídění živých i neživých součástí přírody. 
Klíčení semen. 

ČJS-3-5-02 rozezná nebezpečí různého charakteru, 
využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného 
času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování 
účastníka silničního provozu, jedná tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 

Uplatňuje základní hygienické návyky, seznamuje se s 
elementárními informacemi o lidském těle 
Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá 
bezpečná místa pro hru a trávení volného času, 
uplatňuje základní pravidla účastníka silničního provozu 
Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a učí se 
požádat o pomoc pro sebe i jiné děti 
Ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek 

Člověk a jeho zdraví. 
Naše tělo, denní režim, zdravá výživa. 
Riziková místa a situace. 
Pozor nebezpečí, důležitá telefonní čísla, nebezpečí v 
přírodě. 
Linka bezpečí , přivolání dospělé osoby. 
První pomoc při lehčím zranění. 
Bezpečná cesta do školy. 
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Zná hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního 
stavu 
Zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
Prvotně se seznamuje se základy silničního provozu 
Reaguje odpovídajícím způsobem na pokyny dospělých 
při mim.událostech 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Místo kde žijeme 
Bezpečná cesta do školy, orientace v místě bydliště, riziková místa a situace 
Moje bydliště, historické a přírodní památky okolí 
Vnímání a pozorování krajiny     

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Lidé kolem nás 
Rodina, svátky, linka bezpečí 
Povolání 
Klima, vztahy ve třídě, pravidla slušného chování 
Lidé a čas 
Rok a roční období, části dne, hodiny. 
Rodina, průběh lidského života, Vánoce, Velikonoce 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 
Člověk a jeho zdraví 
Naše tělo, denní režim, zdravá výživa 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

    

Prvouka 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní 
krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 
hodnoty a rozmanitost 

Zná význam barev na mapě, vyhledá přírodní dominanty 
v krajině 
Rozlišuje výškovou členitost krajiny, pojmenuje hlavní 
světové strany 
Zná název své obce a školy, začlení obce do kraje 

Místo, kde žijeme. 
Domov – prostředí domova, orientace v místě 
bydliště. 
Škola – bezpečná cesta do školy, okolí školy. 
Obec, město, místní krajina – název, okolní vesnice, 
města, význačné budovy. 
Okolní krajina – vodstvo, životní prostředí. 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

Rozlišuje blízké a širší příbuzenské vztahy v rodině 
Charakterizuje rozdělení rolí v rodině 
Určuje základní povinnosti a úkoly členů rodiny 

Lidé kolem nás. 
Rodina – členové rodiny, příbuzní. 
Domov – povinnosti členů rodiny. 

ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání 
a pracovních činností 

Rozlišuje různé druhy materiálů, určuje jejich využití 
Pracuje podle jednoduchého návodu, spolupracuje 
skupině 

Práce dospělých. 
Klima ve třídě, pravidla slušného chování, vztahy mezi 
lidmi. 

ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, 
přítomnosti a budoucnosti 

Určuje čas podle kalendáře, hodin, zná jednotky času 
Řadí správně události do skupin podle toho, zda se 
odehrály / odehrávají / pravděpodobně odehrají v 
minulosti, současnosti, nebo budoucnosti 

Lidé a čas. 
Rok, měsíce, týden, hodiny. 
Roční období, kalendář, režim dne, generace. 
Státní svátky a významné dny. 

ČJS-3-3-03 uplatňuje elementární poznatky o sobě, o 
rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, 
soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává 
minulost a současnost 

Zná profesi svých rodičů, chrání výsledky práce své i 
jiných 
porovnává na příkladech minulost a současnost 

Povolání. 
Regionální památky. 

ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 

Na základě vlastního pozorování popíše proměny v 
přírodě v průběhu roku 

Rozmanitost přírody. 
Roční období, počasí, den a noc. 
Hospodářská a volně žijící zvířata. 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky. 
Domácí mazlíčci. 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty. 
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ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle 
nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu 
organismů ve známé lokalitě 

Rozliší přírodniny na živé a neživé 
Objasní základní podmínky pro život organismů 
Rozlišuje houby, rostliny a živočichy 

Rozmanitost přírody. 
Roční období, počasí, den a noc. 
Hospodářská a volně žijící zvířata. 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky. 
Domácí mazlíčci. 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty. 

ČJS-3-5-01 uplatňuje základní hygienické, režimové a 
jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 
elementárních znalostí o lidském těle; projevuje 
vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví 

Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
Zná jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
Dokáže pojmenovat zdravotní rizika spojená s 
kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním 
léků 
Zná, jak udržovat zdraví a zdravý životní styl 

Člověk a jeho zdraví. 
Příznaky nemocí, teplota, bolest. 
Zdravý způsob života, čistota prostředí, očkování. 
Úraz, první pomoc – krvácení, šok, důležitá telefonní 
čísla, opatrnost. 
Zdravotnická péče: u lékaře, v nemocnici, v lékárně. 
Chodec. 

ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, 
odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě 
potřeby požádá o pomoc pro sebe a pro jiné dítě 
Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

Chování při mimořádných událostech, živelné 
pohromy, havárie. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Místo, kde žijeme 
Domov – prostředí domova, orientace v místě 
bydliště 
Škola – bezpečná cesta do školy, okolí školy 
Obec, město, místní krajina – název, okolní vesnice, 
města, význačné budovy 
Okolní krajina – vodstvo, životní prostředí 
Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Domácí mazlíčci 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Lidé kolem nás 
Rodina – členové rodiny, příbuzní 
Domov – povinnosti členů rodiny 
Práce dospělých 
Klima ve třídě, pravidla slušného chování, vztahy mezi lidmi 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Lidé kolem nás 
Rodina – členové rodiny, příbuzní 
Domov – povinnosti členů rodiny 
Práce dospělých 
Klima ve třídě, pravidla slušného chování, vztahy mezi lidmi 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Lidé kolem nás 
Rodina – členové rodiny, příbuzní 
Domov – povinnosti členů rodiny 
Práce dospělých 
Klima ve třídě, pravidla slušného chování, vztahy mezi lidmi 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Lidé a čas 
Rok, měsíce, týden, hodiny 
Roční období, kalendář, režim dne, generace 
Státní svátky a významné dny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Domácí mazlíčci 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina.Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

    

Prvouka 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého 
bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná 
nebezpečí v nejbližším okolí 

Vyhledá v různých typech map a plánů místo svého 
bydliště nebo svého aktuálního pobytu 
Zná plnou adresu, telefon 
Určí pomocí světových stran polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem k určenému bodu 

Místo, kde žijeme. 
Orientace v místě bydliště. 
Jednoduchý plánek třídy, okolí školy. 
Naše město, místní krajina. 
Minulost a současnost města. 
Krajina kolem nás, orientace v krajině. 
Reliéf krajiny – údolí, kopec, obzor. 
Typy krajiny u nás – Česká republika, stát, práce s 
mapou, sousední státy, státní symboly, armáda ČR. 

ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše 
změny v nejbližším okolí, obci (městě) 

Označí rozdíl vesnice – město, orientuje se podle plánu 
obce, pojmenovává části obce 
Zná okolní obce 

Místo, kde žijeme. 
Orientace v místě bydliště. 
Jednoduchý plánek třídy, okolí školy. 
Naše město, místní krajina. 
Minulost a současnost města. 
Krajina kolem nás, orientace v krajině. 
Reliéf krajiny – údolí, kopec, obzor. 
Typy krajiny u nás – Česká republika, stát, práce s 
mapou, sousední státy, státní symboly, armáda ČR. 

ČJS-3-2-01 rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v 
rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem 
spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i 
nedostatkům 

Rozlišuje blízké a širší příbuzenské vztahy v rodině, role 
rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi 
Orientuje se v příjmech a výdajích rodiny, vysvětlí, proč 
spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy 
Odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 
 
Získává vědomosti a dovednosti pro vytvoření sebeúcty 
a úcty k druhým, osvojuje si základy pozitivního 
hodnocení a přijetí druhých. 

Lidé kolem nás. 
Rodina, role členů rodiny, mezilidské vztahy, pravidla 
slušného chování. 
Rozpočet domácnosti. 
Úspory, půjčky. 
Zaměstnání – profese – profese a společnost. 
Jedinečnost každého člověka – kladné a záporné 
lidské vlastnosti. 
Pravidla soužití ve třídě. 
Vzájemná pomoc. 
Šikana, projevy netolerance. 
Mezilidské vztahy. 
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ČJS-3-3-02 pojmenuje některé rodáky, kulturní či 
historické památky, významné události regionu, 
interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s 
místem, v němž žije 

Zjišťuje z dostupných zdrojů základní informace o životě 
v obci 
Porovnává na příkladech minulost a současnost 

Lidé a čas. 
Orientace v čase. 
Lidé a čas – poznávání minulosti z pověstí. 
Staré pověsti české. 
Regionální památky, rodáci. 
Lidé a technika – vynálezy. 
Věci kolem nás – lidské výtvory, přírodniny. 

ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy u skupiny 
známých látek, určuje jejich společné a rozdílné 
vlastnosti a změří základní veličiny pomocí 
jednoduchých nástrojů a přístrojů 

Popíše a porovná na základě vlastního pozorování 
proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
Zaznamenává výsledky pozorování počasí pomocí 
značek 
 
Roztřídí živé a neživé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků 
Uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě 
Popisuje na základě pozorování a jednoduchých pokusů 
vlastnosti známých látek 
Popíše vlastnosti vody a orientuje se v proměnách vody 
v přírodě, popíše koloběh vody v přírodě 
Seznámí se složením půdy a vzduchu 
Zná podstatu střídání dne a noci 

Rozmanitost přírody. 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních 
obdobích. 
Vlastnosti látek – skupenství vody. 
Jedinečnost života na Zemi – Měsíc, Slunce, sluneční 
soustava, planety. 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, 
horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní 
společenstva. 
Fyzikální veličiny – čas, teplota, hmotnost, objem, 
praktické využití. 

ČJS-3-5-03 chová se obezřetně při setkání s 
neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu 
nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro 
sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s 
operátory tísňových linek 

Určí v modelových situací ohrožení ( cizí lidé, neznámá 
místa, … ) možná nebezpečí a způsob ochrany, použije 
správný způsob komunikace s operátorem tísňové linky, 
zná riziko zneužití linky 
 
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních 
znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a 
činnostmi vztah ke zdraví 
Má povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě 
Zná činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit 
do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl 
Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby 

Člověk a jeho zdraví. 
Vznik a vývoj člověka. 
Stavba těla. 
Vnitřní části těla. 
Zásady zdravého života. 
Bezpečné chování neohrožující žáka ani jeho okolí. 
Nebezpečí při setkání s neznámými jedinci, jak v 
případě ohrožení reagovat. 
Návykové látky – nebezpečí. 
Dopravní výchova – chůze po chodníku, bezpečné 
přecházení. vozovky, dopravní značky – vycházky, 
praktické činnosti. 
Mimořádné události, adekvátní reakce, situace 
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neohrožoval zdraví své a zdraví jiných 
 
Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu 
Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech 

hromadného ohrožení, všeobecná výstraha, evakuace. 
Ochrana obyvatelstva, záchranné složky. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 
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Místo, kde žijeme 
Orientace v místě bydliště 
Jednoduchý plánek třídy, okolí školy  
Naše město, místní krajina 
Minulost a současnost města 
Krajina kolem nás, orientace v krajině 
Reliéf krajiny – údolí, kopec, obzor 
Typy krajiny u nás – Česká republika, stát, práce s mapou, sousední 
státy, státní symboly, armáda ČR 

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

Místo, kde žijeme 
Orientace v místě bydliště 
Jednoduchý plánek třídy, okolí školy  
Naše město, místní krajina 
Minulost a současnost města 
Krajina kolem nás, orientace v krajině 
Reliéf krajiny – údolí, kopec, obzor 
Typy krajiny u nás – Česká republika, stát, práce s mapou, sousední 
státy, státní symboly, armáda ČR 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Lidé kolem nás 
Rodina, role členů rodiny, mezilidské vztahy, pravidla 
slušného chování 
Rozpočet domácnosti 
Úspory, půjčky 
Zaměstnání – profese – profese a společnost  
Jedinečnost každého člověka – kladné a záporné 
lidské vlastnosti 
Pravidla soužití ve třídě  
Vzájemná pomoc 
Šikana, projevy netolerance 
Mezilidské vztahy 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 
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Jedinečnost každého člověka – kladné a záporné 
lidské vlastnosti 
Pravidla soužití ve třídě  
Vzájemná pomoc 
Šikana, projevy netolerance 
Mezilidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Lidé a čas – poznávání minulosti z pověstí 
Staré pověsti české 
Regionální památky, rodáci 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních 
obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Jedinečnost života na Zemi – Měsíc, Slunce, sluneční 
soustava, planety 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, 
horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních 
obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Jedinečnost života na Zemi – Měsíc, Slunce, sluneční 
soustava, planety 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, 
horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních 
obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
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Jedinečnost života na Zemi – Měsíc, Slunce, sluneční 
soustava, planety 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, 
horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

     

5.7 Přírodověda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        

    

Název předmětu Přírodověda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je rozdělena do 5 tematických okruhů: 
Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. 

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

Předmět je vyučován ve 4. i 5. ročníku dvě hodiny týdně (v pátém ročníku je využita jedna disponibilní 
hodina) 

 seznamuje s okolní krajinou, s působením lidí na krajinu a životní prostředí 

 seznamuje se základními pravidly soužití lidí v demokratické společnosti a nastiňuje základní 
globální problémy 

 učí orientovat se v čase, současnosti a minulosti 

 pomáhá poznávat rozmanitost a proměnlivost živé a neživé přírody, znaky a podmínky života, 
životní prostředí člověka, základy ekologie 

 utváří obraz o lidském těle, vývoji jedince, péči o zdraví, zdravém životním stylu 
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Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť 
využíváme všech dostupných výukových programů. Výjimečně pracujeme v terénu, zejména při pozorování 
přírodnin a přírodních jevů. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva 

 umožňuje žákům získávat poznatky prostřednictvím vhodných učebních pomůcek, encyklopedií a 
odborné literatury 

 dává žákům možnost pozorovat přírodu, naučit se zaznamenávat a hodnotit výsledky 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáky k samostatnosti při řešení úkolů 

 motivuje žáky k využívání již získaných vědomostí a dovedností, učí je vyhledávat nové informace v 
encyklopediích,tisku 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáky ke správné formulaci a popisu přírodních dějů  

 rozšiřuje u žáků slovní zásobu a učí je  používat správnou terminologii 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáky k práci v týmu při řešení daného problému 

 učí žáky respektovat názory a zkušenosti ostatních 

Kompetence občanské: 

 vede žáky k ohleduplnému chování k přírodě 

 seznamuje žáky s první pomocí,učí je zodpovědně se chovat v mimořádných situacích 

 učí žáky chápat základní ekologické souvislosti 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel  

 vytváří u žáků základní pracovní návyky 

 motivuje žáky k dodržování pravidel bezpečnosti při manipulací s pomůckami a technikou 
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Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Přírodověda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází 
souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a 
činností člověka 

Rozliší přírodniny neživé (voda, vzduch, minerály, 
horniny) a živé (organismy: rostliny, živočichové, houby, 
bakterie) 
Na základě pozorování uvede příklady vztahů mezi živou 
a neživou přírodou 
Objasní základní podmínky pro život organismů 
Na základě obrazového či textového materiálu vysvětlí 
vzájemné ovlivňování člověka a přírody 
Využije výzkumné dovednosti pro sledování změn v 
přírodě a způsobu života rostlin a živočichů 

Rozmanitost přírody. 
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové. 
Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a horniny, 
půda. 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů. 
Chování v přírodě. 

ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné 
vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí 

Roztřídí na základě společných znaků dané organismy 
(rostliny, živočichy, houby) 
Popíše na základě pozorování dané rostliny, houby a 
živočichy ve svém regionu 
Určí na základě zkoumání vybraných organismů , jak 
jsou jednotlivé organismy přizpůsobeny k životu na 
souši, ve vodě, ve vzduchu 
Vysvětlí potravní vztahy nebo vzájemně prospěšné 

Region – fauna a flóra. 
Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy. 
Přírodní společenstva. 
Životní podmínky. 
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vztahy mezi jednotlivými organismy základních 
společenstev 
Roztřídí organismy podle jejich přirozených ekosystémů 
a zařadí je do potravní pyramidy či řetězce 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

Pojmenuje základní projevy života 
Určí organismus pomocí jednoduchého klíče nebo 
atlasu 

Obrazový materiál, atlasy, klíče, sbírky rostlin, 
herbáře. 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

Objasní, proč je nutné ohleduplné chování k přírodě a 
její ochrana 

Živelné pohromy a ekologické katastrofy. 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní 
katastrofy. 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

Uvede, jakou mimořádnou událost může způsobit určitý 
přírodní jev 

Živelné pohromy a ekologické katastrofy. 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní 
katastrofy. 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

Pozná a popíše některé laboratorní pomůcky 
Dodrží pracovní postup 
Dodrží bezpečnost práce během experimentování 

Látky a jejich vlastnosti – třídění látek, změny látek a 
skupenství, vlastnosti, porovnávání a měření veličin s 
praktickým užíváním základních jednotek. 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

Určí a pojmenuje části lidského těla 
Rozliší pozitivní a negativní vlivy na své vlastní zdraví a 
uvede příklady ze života 

Člověk a jeho zdraví. 
Stavba těla, základní funkce a projevy. 
Životní podmínky člověka. 

ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem 
na oprávněné nároky jiných osob 

Rozliší své povinnosti a potřeby ve vztahu ke vzdělávání 
a zájmům 
Navrhne rozdělení svého času v rámci jednoho dne 
Zohlední při plánování oprávněné nároky osob z 
blízkého okolí, svůj plán zrealizuje a vyhodnotí 
Objasní důležitost zdravého životního stylu a 
dodržování zásad pro zdravé prostředí 

Denní režim. 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 
simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 

Rozliší vhodné a nevhodné místo pro hru, odhalí možná 
rizika 
Navrhne vhodný způsob chování v modelových 

Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém 
prostředí, v silničním provozu, krizové situace, služby 
odborné pomoci. 
Dopravní výchova, dopravní značky. 
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situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

situacích ohrožujících zdraví a upozorní na rizika 
vyplývající z nedodržení vhodných postupů 

Úraz, ošetření drobných úrazů, poskytnutí první 
pomoci, přivolání pomoci. 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

Vyjmenuje návykové látky, které jsou legálně v prodeji 
(alkohol, nikotin v cigaretách, event. potraviny 
obsahující kofein apod.) 
Vysvětlí, proč kouření a pití alkoholu poškozuje zdraví a 
proč je třeba odmítnout i další nabízené cizí látky 

Návykové látky, jejich škodlivé účinky, odmítání 
návykových látek 
Hrací automaty, počítače. 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

Zdůvodní, proč by v potravě člověka mělo být hodně 
ovoce a zeleniny 
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné 
zdravotně preventivní návyky 

Zdraví – hodnota a ochrana zdraví. 
Hygiena, relaxace, správná výživa, intimní a duševní 
hygiena. 
Nemoc. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Člověk a jeho zdraví 
Stavba těla, základní funkce a projevy 
Životní podmínky člověka 
Denní režim 
Návykové látky, jejich škodlivé účinky, odmítání 
návykových látek 
Hrací automaty, počítače 
Zdraví – hodnota a ochrana zdraví 
Hygiena, relaxace, správná výživa, intimní 
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a duševní hygiena 
Nemoc 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové 
Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a horniny, půda 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů 
Chování v přírodě 
Region – fauna a flóra 
Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy 
Přírodní společenstva 
Životní podmínky 
Obrazový materiál, atlasy, klíče, sbírky rostlin, 
herbáře 
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní katastrofy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Rozmanitost přírody 
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové 
Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a horniny, půda 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů 
Chování v přírodě 
Region – fauna a flóra 
Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy 
Přírodní společenstva 
Životní podmínky 
Obrazový materiál, atlasy, klíče, sbírky rostlin, 
herbáře 
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní katastrofy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozmanitost přírody 
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové 
Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a horniny, půda 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů 
Chování v přírodě 
Region – fauna a flóra 
Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy 
Přírodní společenstva 
Životní podmínky 
Obrazový materiál, atlasy, klíče, sbírky rostlin, 
herbáře 
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní katastrofy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Živá příroda – rostliny, houby, živočichové 
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Neživá příroda – voda, vzduch, nerosty a horniny, půda 
Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana rostlin 
a živočichů 
Chování v přírodě 
Region – fauna a flóra 
Rovnováha v přírodě, vzájemné vztahy mezi 
organismy 
Přírodní společenstva 
Životní podmínky 
Obrazový materiál, atlasy, klíče, sbírky rostlin, 
herbáře 
Živelné pohromy a ekologické katastrofy 
Změny v neživé přírodě – sopky, zemětřesení, přírodní katastrofy 

    

Přírodověda 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i 
jednoduché klíče a atlasy 

Na základě pozorování dvou různých organismů určí, 
jaké projevy života mají společné a čím se liší 
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících 
znaků 
Pozoruje a zkoumá pomocí jednoduchých postupů, 
pomůcek a nástrojů vybraný projev života 

Třídění živočichů a rostlin. 
Rozmanitost podmínek života. 

ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních 
poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních období 

Na základě obrazového materiálu popíše postavení 
Země ve vesmíru 
Za použití telluria (modelu Slunce, Země a Měsíce) nebo 

Země ve vesmíru. 
Magnetická síla. 
Gravitační síla. 
Sluneční soustava. 
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obrazového materiálu vysvětlí střídání dne a noci a 
střídání čtyř ročních období 

ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 

Uvede příklady nemocí způsobených užíváním alkoholu 
a drog 
Předvede v modelových situacích různé způsoby 
odmítání návykových látek 

Člověk a jeho zdraví. 
Člověk na Zemi. 
Lidský organismus. 
Naše tělo a zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa, 
intimní a duševní hygiena. 
Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba 
potravy, pitný režim. 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS). 
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních 
Návykové látky. 
Hrací automaty a počítače, závislost. 
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií. 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku. 

ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní 
ochranou 

Vysvětlí význam pravidelných preventivních zubních 
prohlídek a preventivních prohlídek u praktického či 
dětského lékaře 
Uvede příklady infekčních nemocí a způsob jejich 
přenosu 
Rozliší potraviny vhodné ke každodenní konzumaci, 
které je zvykem označovat jako „zdravé“, a potraviny 
nevhodné k časté konzumaci 

Člověk a jeho zdraví. 
Člověk na Zemi. 
Lidský organismus. 
Naše tělo a zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa, 
intimní a duševní hygiena. 
Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba 
potravy, pitný režim. 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS). 
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních 
Návykové látky. 
Hrací automaty a počítače, závislost. 
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
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elektronických médií. 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku. 

ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 

Rozliší lehké zranění od zranění ohrožujícího lidský život 
Uvede telefonní čísla pro přivolání první pomoci a 
dokáže se rozhodnout, v jakém případě je má užít 
Předvede simulovaný telefonický rozhovor – přivolání 
záchranné služby 
Vybere z lékárničky potřebný materiál k ošetření 
drobného poranění 
Popíše v modelové situaci nebo předvede ošetření 
drobných poranění 

Člověk a jeho zdraví. 
Člověk na Zemi. 
Lidský organismus. 
Naše tělo a zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa, 
intimní a duševní hygiena. 
Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba 
potravy, pitný režim. 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS). 
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních 
Návykové látky. 
Hrací automaty a počítače, závislost. 
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií. 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku. 

ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových 
soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života 

Uvede příklady orgánových soustav a vysvětlí jejich 
funkci 
Pojmenuje a vysvětlí některé vlivy ohrožující fungování 
lidského těla (nesprávná životospráva, stres, neléčené 
nemoci, vznik závislosti apod.) 

Člověk a jeho zdraví. 
Člověk na Zemi. 
Lidský organismus. 
Naše tělo a zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa, 
intimní a duševní hygiena. 
Zdravý životní styl, správná výživa, vhodná skladba 
potravy, pitný režim. 
Nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před 
infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS). 
Prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných 
poraněních 
Návykové látky. 
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Hrací automaty a počítače, závislost. 
Nebezpečí komunikace prostřednictvím 
elektronických médií. 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a 
duševního zdraví, čísla tísňového volání, správný 
způsob volání na tísňovou linku. 

ČJS-5-5-02 rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a 
orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození 

Chronologicky seřadí jednotlivé etapy lidského života 
Určí, kterými etapami prošel, kterou právě prožívá, a 
stručně je charakterizuje 
Rozpozná podle slovní charakteristiky jednotlivé etapy 
lidského života 

Muž a žena – partnerství, rodičovství, manželství, 
základy sexuální výchovy. 
Partnerské vztahy, etická stránka vztahů, etická 
stránka sexuality. 

ČJS-5-5-08 uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 
sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném 
věku 

Pojmenuje základní zásady ohleduplného chování mezi 
ženami a muži, děvčaty a chlapci 
Popíše tělesné změny a změny v chování, které u obou 
pohlaví nastanou v pubertě, a jak by k nim měl 
přistupovat 
Vysvětlí úměrně svému věku bezpečné způsoby chování 
k druhému pohlaví (vzájemný respekt a chování dle 
společenských zásad, ochrana vlastního soukromí a 
zdraví, bezpečné způsoby sexuálního chování) 
V modelové situaci prokáže schopnost odmítnout 
chování, které mu je nepříjemné 

Muž a žena – partnerství, rodičovství, manželství, 
základy sexuální výchovy. 
Partnerské vztahy, etická stránka vztahů, etická 
stránka sexuality. 

ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Na základě obrazové či textové opory popíše činnosti 
člověka podporující nebo poškozující životní prostředí a 
zdůvodní, proč lidé tyto činnosti dělají 
Vyhledá a popíše problémy životního prostředí oblasti, 
kde žije, a porovná je s problémy z jiných oblastí 

Člověk a technika. 
Člověk a přírodní zdroje. 
Člověk a výroba. 
Člověk a prostředí – ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody. 

ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a 
zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky 
pokusu 

Použije vybrané pracovní metody a postupy při 
jednoduchých pozorováních a pokusech 
Provede stručný a přehledný záznam o pokusu a popíše 
výsledek pokusu 

Člověk a technika. 
Člověk a přírodní zdroje. 
Člověk a výroba. 
Člověk a prostředí – ohleduplné chování k přírodě a 
ochrana přírody. 

ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích 

Popíše postupy svého jednání a pomoci v situaci 
ohrožující život 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
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simulujících mimořádné události; vnímá dopravní 
situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

Popíše danou dopravní situaci, rozpozná vhodné a 
nevhodné chování účastníků silničního provozu 

zkouška sirén). 
Požáry (příčina a prevence vzniku požárů, ochrana a 
evakuace při požáru). 
Integrovaný záchranný systém. 

ČJS-5-4-06 stručně charakterizuje specifické přírodní 
jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných 
událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se 
účinně chránit 

Uvede možná rizika vyplývající z některých přírodních 
jevů a změn v prostředí 
Vysvětlí, které mimořádné události související se 
specifickými přírodními jevy hrozí v místě jeho bydliště 
a školy, a v modelové situaci předvede, jak se chránit 

Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – 
postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, 
zkouška sirén). 
Požáry (příčina a prevence vzniku požárů, ochrana a 
evakuace při požáru). 
Integrovaný záchranný systém. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Třídění živočichů a rostlin 
Rozmanitost podmínek života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Třídění živočichů a rostlin 
Rozmanitost podmínek života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Třídění živočichů a rostlin 
Rozmanitost podmínek života 
Člověk a technika 
Člověk a přírodní zdroje 
Člověk a výroba 
Člověk a prostředí – ohleduplné chování k přírodě 
a ochrana přírody 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Člověk a jeho zdraví 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Člověk a jeho zdraví 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

     

5.8 Vlastivěda  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 

    Povinný Povinný        
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Název předmětu Vlastivěda 

Oblast Člověk a jeho svět 

Charakteristika předmětu Vlastivěda se realizuje ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Součástí této oblasti jsou tři tematické 
okruhy: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. 

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

Předmět je vyučován ve 4. ročníku dvě hodiny týdně (využívá jednu disponibilní hodinu) a v 5. ročníku dvě 
hodiny týdně. 

 seznamuje žáky s prostředím domova, školy, obce a okolní krajiny 

 učí žáky poznávat regionální skutečnosti a podněcuje u nich kladný vztah ke svému domovu a 
vlasti 

  vede k získávání vědomostí o jednotlivých regionech ČR, Evropě a Evropské unii,učí žáka pracovat 
s mapou, vyhledávat informace na internetu a v encyklopediích 

 seznamuje žáky se základy vhodného chování, jednání a komunikace mezi lidmi 

 pomáhá uvědomovat si postavení jednotlivce v rodině, chápat mezilidské vztahy a pravidla soužití 
lidí ve společnosti 

 seznamuje žáky se základními právy a povinnostmi občanů 

 zabývá se základními globálními problémy společnosti 

 klade důraz na výchovu demokratického občana 

 učí žáka orientovat se v čase, získávat základní informace o historii naší vlasti, vyhledávat 
informace z různých zdrojů a třídit je 

 klade důraz na historii obce a  místního  regionu 

 podněcuje kladný vztah k památkám, zájem o historii a četbu historických knih  
Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy v učebně informatiky a v učebně s interaktivní tabulí, neboť 
využíváme všech dostupných výukových programů. 

Integrace předmětů  Člověk a jeho svět 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáka využívat vhodné a efektivní metody při získávání vědomostí 

 učí žáka třídit informace, rozlišovat důležité a méně důležité informace 

 vede žáka ke správnému užívání terminologie a symboliky 

Kompetence k řešení problémů: 
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 učí žáka odpovídat na otázky, vyhledávat informace v učebnici, encyklopedii, na internetu 

 vede žáky k aktivnímu přístupu k získávání vědomostí 

 motivuje žáka k samostatnému řešení problému 

 učí žáka  obhájit řešení problému, vyjádřit svůj názor, ověřit si správnost řešení 

 vede žáka ke schopnosti zdolávat problémové situace při výuce 

Kompetence komunikativní: 

 učí žáka formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 

 učí žáka vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu 

 zapojuje žáka do diskuze, dává mu prostor obhájit svůj názor, naslouchat druhým 

 umožňuje žákům sdělovat naučené vědomosti ostatním žákům, rodičům 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáka ke spolupráci ve skupině 

 podněcuje diskuzi ve skupinách i ve třídě, vede žáka ke spolupráci, ohleduplnosti, respektování 
názoru druhých 

Kompetence občanské: 

 seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi v roli žáků ve škole i občanů naší vlasti 

 vede žáky k respektování a oceňování našich kulturních tradic a historického dědictví 

 představuje žákům významné rodáky, kulturní a historické památky, významné události v ČR a ve 
státech Evropy 

 vede žáky k hodnocení vlastních výsledků 

 upevňuje žákův kladný vztah k vlasti, demokracii, k spoluobčanům a lidským hodnotám 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky k řešení úkolů, při kterých  mohou spolupracovat 

 motivuje žáka ke vzornému vedení sešitu 

 zajímá se o náměty, názory a zkušenosti žáků 

 umožňuje žákům podílet se na výrobě některých pomůcek pro výuku 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit úkoly vedoucí k rozvoji jejich myšlení. 
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Vlastivěda 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu 

Vyhledá v různých typech map a plánů místo svého 
bydliště nebo svého aktuálního pobytu 
Určí pomocí světových stran polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem k určenému bodu 
Zakreslí do mapy nebo plánu místo svého bydliště nebo 
pobytu 
Porovná krajinu svého bydliště s jiným typem krajiny 
Určí světové strany podle přírodních jevů 
Zorientuje za pomoci kompasu mapu a určí světové 
strany 
Vyhledá na mapě cíl cesty popisované v textu pomocí 
světových stran a značek na mapě 
Vybere z nabídky tvrzení zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v přírodě 

Místo, kde žijeme. 
Domov. 
Okolí bydliště, krajina. 
Vlast (poloha, naši sousedé, přírodní charakter, 
hranice, pohoří, vodstvo, bohatství země, lidská sídla, 
památná místa). 
Životní prostředí. 
Určování světových stran podle přírodních jevů a 
kompasu, odhad vzdálenosti. 
Významné orientační body. 
Chování v přírodě. 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle mapy, 
orientuje se podle nich a řídí se podle zásad 
bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

ČJS-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života 
a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích 

Popíše uskutečněnou cestu (polohu místa, přírodu, 
zajímavosti apod.) 
Porovná způsob života i přírodu naší a vybrané 
zahraniční země 

Zobrazení krajiny – glóbus, mapa, plán. 
Region (pojmenování, poloha, specifika, význam 
regionu, flóra, fauna, zemědělství, průmysl, doprava, 
práce lidí, kultura, tradice, dějiny). 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a 
některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 
význam 

Uvede příklady orgánů státní moci a jejich zástupců 
Pozná symboly naší státnosti a pojmenuje je 
Aplikuje znalosti symbolů na místa a situace, kde státní 
symboly používáme 

Symboly – vlajka, znak, hymna. 
Základy státního zřízení a politického systému ČR, 
armáda ČR. 
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ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 
základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 
pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v 
obci (městě) 

Uvede příklady pravidel, kterými se lidé v osobních, 
pracovních a právních vztazích řídí 
Rozliší a pojmenuje blízké i vzdálenější příbuzenské 
vztahy v rodině a objasní vzájemné rodinné vazby 
Vyvodí pravidla soužití ve skupině, zhodnotí jejich 
dodržování, s pomocí provede sebereflexi a navrhne 
možnosti zlepšení vztahů 

Lidé kolem nás. 
Škola, školní řád, pravidla soužití, pravidla 
společenského styku, práva a povinnosti žáků školy. 

ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí 
a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne 
se na společném postupu řešení 

Rozliší rozdíly v povaze, povolání, vzdělání, zájmech a 
hodnotových žebříčcích lidí 
Připraví argumenty k prezentaci svého názoru 
Vyslechne odlišný názor 
 
Pojmenuje pozitiva a problémy životního prostředí ve 
své obci, městě, kraji 
Rozpozná environmentální problém ve svém okolí a 
navrhne řešení ke zlepšení přírodního prostředí v obci, 
městě 

Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, vlastnosti 
lidí. Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní 
emocionality, rizikové situace, rizikové chování, 
předcházení konfliktům. 
Kultura, kulturní instituce. 
Společnost. 
Lidské zásahy v krajině. 
Ekologie, tvorba a ochrana přírody. 

ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském a 
přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá 
zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi 
jevy 

Zanese časové údaje do časové osy 
Určí k základní dějinné události či jevu s pomocí různých 
zdrojů informací časový údaj, ke kterému se daná 
událost či jev vztahuje 
Řadí správně události do skupin podle toho, zda se 
odehrály / odehrávají / pravděpodobně odehrají v 
minulosti, současnosti, nebo budoucnosti 
Seřadí hlavní dějinné události a období tak, jak 
následovaly za sebou 
Vysvětlí, jak se vybraný objekt v blízkosti jeho bydliště 
nebo v jeho kraji váže k určité historické události nebo 
období 
Vysvětlí důležité historické události v regionu, ve 
kterém žije 

Lidé a čas. 
Čas, určování času, časová osa, dějiny jako sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace. 
Minulost, přítomnost, budoucnost. 
Lidé a obory zkoumající minulost. 

ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s 
využitím regionálních specifik 

ČJS-5-3-04 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem území v 

Uvede příklady historických budov ze svého nejbližšího 
okolí 
Porovná s využitím obrazového či textového materiálu 

Památky minulých dob. 
Péče o památky. 
Proměny způsobu života. 
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minulosti a současnosti s využitím regionálních 
specifik 

způsob života dříve a nyní 
Porovná s využitím obrazového a textového materiálu 
porovná způsob obživy dříve a nyní 

ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů 

Objasní pojem všední den, státní svátek a významný 
den 
Vysvětlí, proč se slaví vybrané státní svátky a významné 
dny 

Státní svátky a významné dny. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
vlastnosti lidí 
Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
Kultura, kulturní instituce 
Společnost 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Místo, kde žijeme 
Domov 
Okolí bydliště, krajina 
Vlast (poloha, naši sousedé, přírodní charakter, 
hranice, pohoří, vodstvo, bohatství země, lidská sídla, památná místa) 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Místo, kde žijeme 
Domov 
Okolí bydliště, krajina 
Vlast (poloha, naši sousedé, přírodní charakter, hranice, pohoří, vodstvo, bohatství země, lidská sídla, památná místa) 
Lidé kolem nás 
Škola, školní řád, pravidla soužití, pravidla společenského styku, práva 
a povinnosti žáků školy 
Lidé a čas 
Čas, určování času, časová osa, dějiny jako sled událostí, kalendáře, letopočet, generace 
Minulost, přítomnost, budoucnost 
Památky minulých dob  
Péče o památky 
Lidé a obory zkoumající minulost 
Proměny způsobu života 
Státní svátky a významné dny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Životní prostředí 
Určování světových stran podle přírodních jevů a kompasu, odhad vzdálenosti 
Významné orientační body 
Chování v přírodě 
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Lidské zásahy v krajině 
Ekologie, tvorba a ochrana přírody 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Životní prostředí 
Určování světových stran podle přírodních jevů a kompasu, odhad vzdálenosti 
Významné orientační body 
Chování v přírodě 
Lidské zásahy v krajině 
Ekologie, tvorba a ochrana přírody 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Životní prostředí 
Určování světových stran podle přírodních jevů a kompasu, odhad vzdálenosti 
Významné orientační body 
Chování v přírodě 
Lidské zásahy v krajině 
Ekologie, tvorba a ochrana přírody 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Zobrazení krajiny – glóbus, mapa, plán 
Region (pojmenování, poloha, specifika, význam 
regionu, flóra, fauna, zemědělství, průmysl, doprava, práce lidí, kultura, 
tradice, dějiny) 
Symboly – vlajka, znak, hymna 
Základy státního zřízení a politického systému ČR, armáda ČR 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Zobrazení krajiny – glóbus, mapa, plán 
Region (pojmenování, poloha, specifika, význam 
regionu, flóra, fauna, zemědělství, průmysl, doprava, práce lidí, kultura, 
tradice, dějiny) 
Symboly – vlajka, znak, hymna 
Základy státního zřízení a politického systému ČR, armáda ČR 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Lidé kolem nás 
Škola, školní řád, pravidla soužití, pravidla společenského styku, práva 
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a povinnosti žáků školy 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
vlastnosti lidí 
Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
Kultura, kulturní instituce 
Společnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Lidé kolem nás 
Škola, školní řád, pravidla soužití, pravidla společenského styku, práva 
a povinnosti žáků školy 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
vlastnosti lidí 
Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
Kultura, kulturní instituce 
Společnost 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Lidé kolem nás 
Škola, školní řád, pravidla soužití, pravidla společenského styku, práva 
a povinnosti žáků školy 
Soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace, 
vlastnosti lidí 
Chování lidí – pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality, rizikové situace, 
rizikové chování, předcházení konfliktům 
Kultura, kulturní instituce 
Společnost 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 
Evropy a polokoulí 

Uvede rozdíly mezi informacemi, které poskytuje náčrt, 
plán a mapa žák vybere nejvhodnější zobrazení a typ 
mapy pro získání informací (plán, vlastivědná mapa, 
mapa kulturních památek, turistická mapa apod.) 
Interpretuje podle mapy údaje o přírodních 
podmínkách a osídlení 
Vyčte a vypíše z mapy údaje o osídlení a přírodních 
podmínkách, v legendě mapy vyhledá potřebnou 
informaci 
Zorientuje se v mapě mikroregionu, vyhledává v ní 
významné prvky 
Uvede s využitím různých zdrojů příklady přírodních a 
kulturně cenných míst ve svém okolí 
Navrhne výlet do významných míst mikroregionu 
(zajímavé kulturní, přírodní zastávky apod.) a zdůvodní, 
proč je vybral 
Vybere z nabídky informace charakterizující danou 
oblast 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti 
z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i v jiných zemích 

Místo, kde žijeme. 
Putování po České republice. 
Praha a její okolí. 
Střední Čechy. 
Východní Čechy. 
Severní Čechy. 
Západní Čechy. 
Jižní Čechy. 
Českomoravská vrchovina. 
Severní Morava. 
Brno. 
Střední a jižní Morava. 
Putování po Evropě. 
Planeta Země. 
Evropa – poloha na Zemi. 
Nížiny a hory v Evropě. 
Vodstvo v Evropě. 
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě. 
Evropské státy a jejich hlavní města. 
Naši sousedé, EU. 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z 
hlediska přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a chování, 
která se už tolerovat nemohou a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 

Uvede příklady správného a nesprávného řešení situace 
či jednání lidí 
Prakticky předvede v modelové situaci odlišné způsoby 
chování a jednání v různých situacích; své chování a 
jednání vysvětlí 

Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a 
bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka 
jako správce peněz, úspory, půjčky. 

ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
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odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak 
vracet dluhy 

Vysvětlí některá základní práva dětí a uvede příklady 
jejich porušování, rozliší svá práva a povinnosti a práva 
a povinnosti osob ve svém okolí 
Vysvětlí, jak a kde je možné požádat o pomoc při pocitu 
ohrožení 
Uvede příklady vlastnictví soukromého, veřejného, 
osobního, společného 
Uvede možnosti placení v obchodě, objasní výhody a 
nevýhody bezhotovostních a hotovostních plateb 
Uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti 
Objasní na příkladech rizika půjčování peněz 

ČJS-5-3-02 využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro pochopení 
minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí 
přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

Prezentuje spolužákům poznatek z dějin, který sám či s 
pomocí v knihovně, muzeu či galerii vyhledal, a vysvětlí, 
proč je pro něj zajímavý/důležitý 
Uvede příklady kulturních a přírodních památek ČR a 
příklad kulturní a přírodní památky z okolí svého 
bydliště a vyjádří k nim svůj vztah 
Vysvětlí význam konkrétní chráněné části přírody či 
kulturního objektu a uvede způsoby jejich ochrany 
Objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a 
významných dnů. 

Současnost a minulost v našem životě – státní svátky a 
významné dny. 
Regionální památky – péče o památky, lidé a obory 
zkoumající minulost. 
Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Místo, kde žijeme 
Putování po České republice 
Praha a její okolí 
Střední Čechy 
Východní Čechy 
Severní Čechy 
Západní Čechy 
Jižní Čechy 
Českomoravská vrchovina 
Severní Morava 
Brno 
Střední a jižní Morava 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

Putování po Evropě 
Planeta Země 
Evropa – poloha na Zemi 
Nížiny a hory v Evropě 
Vodstvo v Evropě 
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 
Evropské státy a jejich hlavní města 
Naši sousedé, EU 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Putování po Evropě 
Planeta Země 
Evropa – poloha na Zemi 
Nížiny a hory v Evropě 
Vodstvo v Evropě 
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 
Evropské státy a jejich hlavní města 
Naši sousedé, EU  
Lidé a čas 
Orientace v čase – dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace  
Současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny 
Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Putování po Evropě 
Planeta Země 
Evropa – poloha na Zemi 
Nížiny a hory v Evropě 
Vodstvo v Evropě 
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 
Evropské státy a jejich hlavní města 
Naši sousedé, EU 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Evropa – poloha na Zemi 
Nížiny a hory v Evropě 
Vodstvo v Evropě 
Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Lidé kolem nás 
Soužití lidí ve společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Lidé a čas 
Orientace v čase – dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace  
Současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny 
Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Lidé a čas 
Orientace v čase – dějiny jako časový sled 
událostí, kalendáře, letopočet, generace  
Současnost a minulost v našem životě – státní svátky a významné dny 
Regionální památky – péče o památky, lidé a obory zkoumající minulost 
Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků 
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5.9 Dějepis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Dějepis 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět dějepis vede žáky k zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních 
společenství, k  pochopení historických dějů a jevů se zřetelem k základním hodnotám evropské civilizace a 
kořenům současného světa 

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

Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6.–9. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. 

 vede žáky k zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních společenství, 
k vědomí náležitosti k evropské kultuře 

 vede žáky k pochopení historických dějů a jevů zvl. 19. a 20. stol. se zřetelem k základním 
hodnotám evropské civilizace a kořenům současného světa 

 vede žáky k toleranci a respektování lidských práv, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí, 
k ochraně uměleckých a kulturních hodnot, k prevenci nežádoucích rasistických, xenofobních a 
extrémistických postojů 

 seznamuje žáky s vývojem společnosti a s významnými společenskými jevy a procesy, porovnává 
je, rozlišuje a hodnotí vzhledem k současnosti 

 rozpoznává společenské problémy, zjišťuje informace a nachází řešení v reálných životních 
situacích, formuje dovednosti a postoje důležité pro současné mezilidské vztahy 

Výuka probíhá většinou v pracovně dějepisu vybavené dataprojektorem a pomůckami k výuce, ve třídě a 
někdy ve studovně vybavené mimo jiné encyklopediemi a audiovizuální technikou.  

Integrace předmětů  Dějepis 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Český jazyk a literatura 
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Název předmětu Dějepis 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáky k vyhledávání a třídění informací a k efektivnímu využití v procesu učení, tvůrčích 
činnostech i praktickém životě 

 propojuje poznatky do širších celků a vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní dění 

 seznamuje žáky s obecnými znaky, termíny a symboly 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáky k samostatnému řešení problémů 

 motivuje žáky k posuzování svých řešení z různých společenských aspektů 

 vede žáky k obhajobě svých řešení  

 učí žáky vnímání společenských problémů v širších souvislostech 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáky k výstižné formulaci svých názorů 

 učí žáky vyslechnout názory odlišné a diskutovat o nich 

 vede žáky ke kvalitní komunikaci s okolním prostředím 

Kompetence sociální a personální: 

 motivuje žáky k práci v týmu a spolupráci s druhými jedinci 

 podporuje vystupování jako mluvčí skupiny, diskusi s jinými skupinami a hájení zájmů a názorů 
svého týmu 

Kompetence občanské: 

 vede žáky k poznávání našich kulturních tradic, historického dědictví a společenských norem 

 vede žáky k respektování a pochopení přesvědčení druhých lidí 

 doporučuje řešení problémů nenásilnou cestou 

Kompetence pracovní: 

 podporuje využití znalostí v mimoškolních činnostech, soutěžích a k rozšíření svého všeobecného 
vzdělání 

 směřuje uplatňování získaných znalostí ve volbě povolání popř. svém budoucím zaměstnání 
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Název předmětu Dějepis 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Dějepis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a 
potřebnosti dějepisných poznatků 

Porozumí významu dějepis. poznatků 
Pojmenuje a na příkladech ukáže druhy historických 
pramenů 
Popíše činnosti muzeí a archivů 
Doplňuje data do časové přímky 

Nový předmět – Dějepis. 
Historické epochy. 
Prameny poznání. 
Historická mapa. 
Časová přímka, kalendář, letopočet. 

D-9-1-02 uvede příklady zdrojů informací o minulosti; 
pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje 
shromažďovány 

D-9-1-03 orientuje se na časové ose a v historické 
mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém 
sledu 

D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a 
lovců, jejich materiální a duchovní kulturu 

Porovná vývojové typy člověka, jejich způsob života a 
myšlení 
Popíše pravěké nástroje 
Vysvětlí nezbytnost přechodu od přisvojovacího k 
výrobnímu hospodářství na základě klimatických změn 
Vyhledá na mapě archeologické lokality na území ČR 

Dělení pravěku 
Způsob obživy pravěkých lovců a sběračů ,jejich 
nástroje a zbraně 
Předchůdci člověka. 
Pravěk– starší doba kamenná. 
Vznik umění a náboženství. 

D-9-2-03 uvede příklady archeologických kultur na 
našem území 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

Vysvětlí nezbytnost přechodu od přisvojovacího k 
výrobnímu na základě klimatických změn 

Pravěk – mladší doba kamenná. 
Vznik zemědělství, řemesel a chov dobytka 

D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 

Objasní význam zpracování kovů pro život pravěkého 
člověka 

Pravěk – doba kovů 
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Uvede příklady využití kovových nástrojů 
Rozlišuje typické znaky předmětů v jednotlivých 
archeologických kulturách 

D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními 
podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských 
civilizací 

Vysvětlí souvislost mezi přírod. podmínkami a 
budováním závlahového zemědělství a vznikem 
nejstarších zemědělských civilizací, 
Vyjmenuje nejstarší starověké státy a vyhledá je na 
mapě 

Starověk– vznik nejstarších států 
Mezopotámie 
Egypt 
Indie 
Čína 

D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které 
se staly součástí světového kulturního dědictví 

Rozpozná významné historické památky nejstaršího 
období 
Roztřídí jejich vyobrazení podle zadaných kritérií 

Starověk – společenské vztahy, obyvatelstvo, přehled 
dějin, kulturní přínos. 

D-9-3-03 demonstruje na konkrétních příkladech 
přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky 
důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a 
souvislost s judaismem 

Popíše vývoj kultury starověkého Řecka a Říma 
Doloží na příkladech význam a přínos antických 
osobností 
Stanoví počátky křesťanství 
Rozpozná základní rozdíly mezi křesťanstvím a 
judaismem 

Starověk – antické Řecko. 
Řecké báje, pověsti, náboženství. 
Athény, Sparta.. 
Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské 
období). 
Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, 
věda, stavitelství, umění). 

D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí 
podstatu antické demokracie 

Vysvětlí vznik řeckých městských států a různé formy 
státního zřízení v Řecku a Římě 
Zhodnotí význam athénské demokracie 
Charakterizuje sociální skupiny v antickém Řecku a Římě 
Vysvětlí příčiny a důsledky válečných konfliktů 
antického období 

Demokracie v Athénách, vojenský stát ve Spartě 
Etruskové. 
Římská republika. 
Obyvatelstvo Říma. 
Punské války. 
Ovládnutí Středomoří. 
Vznik římského impéria. 
Krize římské republiky 
G. J. Caesar. 
Římské císařství 
Krize římského císařství 
Rozpad říše západořímské. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Planeta Země 
Vznik naší planety 
Vývoj života na Zemi 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Pravěk – mladší doba kamenná 
Výrobní hospodářství (první zemědělci, chov dobytka) 
Společnost (nejstarší řemesla) 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 
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Střední Evropa v pravěku 
Nerovnoměrnost vývoje 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Čína 
Státy Předního Východu  
Amerika ve starověku 
Opakování – starověké nejst. státy     

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Starověk – antické Řecko 
Přírodní podmínky 
Hospodářství 
Vývojové etapy 
Osídlení 
Řecké báje, pověsti, náboženství 
Kolonizace 
Athény, Sparta 
Řecko – perské války 
Athény za Perikla 
Peloponéská válka 
Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období 
Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) 
Nadvláda Říma 
opakování starověkého Řecka 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Starověk – antické Řecko 
Přírodní podmínky 
Hospodářství 
Vývojové etapy 
Osídlení 
Řecké báje, pověsti, náboženství 
Kolonizace 
Athény, Sparta 
Řecko – perské války 
Athény za Perikla 
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Peloponéská válka 
Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období 
Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) 
Nadvláda Říma 
Starověk – Římská říše 
Přírodní podmínky 
Etruskové 
Založení Říma 
Římská republikaObyvatelstvo Říma 
Římská armáda 
Ovládnutí Apenin. poloostr. 
Punské války 
Ovládnutí Středomoří 
Vznik římského impéria 
Krize římské republiky 
Bratři Gracchové 
Spartakovo povstání 
G. J. Caesar 
Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) 
Krize římského císařství 
Rozdělení římské říše 
Rozpad říše západořímské 
Konec dějin starověku 
Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Starověk – antické Řecko 
Přírodní podmínky 
Hospodářství 
Vývojové etapy 
Osídlení 
Řecké báje, pověsti, náboženství 
Kolonizace 
Athény, Sparta 
Řecko – perské války 
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Athény za Perikla 
Peloponéská válka 
Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období 
Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) 
Nadvláda Říma 
opakování starověkého Řecka 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Starověk – antické Řecko 
Přírodní podmínky 
Hospodářství 
Vývojové etapy 
Osídlení 
Řecké báje, pověsti, náboženství 
Kolonizace 
Athény, Sparta 
Řecko – perské války 
Athény za Perikla 
Peloponéská válka 
Makedonie (Filip II., Alexandr Veliký, Helénské období 
Kulturní přínos (divadlo, olympijské hry, vzdělanost, věda, stavitelství, umění) 
Nadvláda Říma 
Starověk – Římská říše 
Přírodní podmínky 
Etruskové 
Založení Říma 
Římská republikaObyvatelstvo Říma 
Římská armáda 
Ovládnutí Apenin. poloostr. 
Punské války 
Ovládnutí Středomoří 
Vznik římského impéria 
Krize římské republiky 
Bratři Gracchové 
Spartakovo povstání 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

262 

Dějepis 6. ročník  

G. J. Caesar 
Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) 
Krize římského císařství 
Rozdělení římské říše 
Rozpad říše západořímské 
476 – konec dějin starověku 
Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Starověk – Římská říše 
Přírodní podmínky 
Etruskové 
Založení Říma 
Římská republikaObyvatelstvo Říma 
Římská armáda 
Ovládnutí Apenin. poloostr. 
Punské války 
Ovládnutí Středomoří 
Vznik římského impéria 
Krize římské republiky 
Bratři Gracchové 
Spartakovo povstání 
G. J. Caesar 
Římské císařství (významné osobnosti, Limes Romanus) 
Krize římského císařství 
Rozdělení římské říše 
Rozpad říše západořímské 
476 – konec dějin starověku 
Kulturní přínos (náboženství, křesťanství, Vzdělanost, věda, umění, stavitelství, literatura) 

    

Dějepis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

Vymezí na časové přímce dobu přesunu nových etnik do 
Evropy 
Popíše způsob života nových kmenů v období stěhování 
národů 

Keltové (regionální dějiny). 
Germáni. 

D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, 
která nastala v důsledku příchodu nových etnik, 
christianizace a vzniku států 

Vysvětlí změny v Evropě v důsledku příchodu nových 
etnik, 
Porovná byzantsko-slovanskou a islámskou kulturu, 
vznik nových států a náboženství 
Objasní základní znaky byzantské kultury na konkrétních 
příkladech 
Posoudí shodné a odlišné rysy islámu a křesťanství 

Stěhování národů. 
Hunové. 
Příchod Slovanů na naše území. 
Byzantská říše. 
Arabové, islám. 

D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

Objasní fungování lenního systému 
Vysvětlí podíl církve na šíření kultury a vzdělanosti 

Středověk – charakteristika. 
Dělení dějin středověku. 
Křesťanství. 
Hospodářství. 
Společenské vztahy. 

D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní 
vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů 
v evropských souvislostech 

Shrne poznatky o Sámově říši a zhodnotí její význam 
Vysvětlí nutnost spojení slovanských kmenů k obraně 
proti dobyvatelům 
Zhodnotí důležitost příchodu Cyrila a Metoděje pro 
další vývoj našeho národa 
Popíše kulturní přínos Velké Moravy 

Sámova říše, Avaři, Slované 
Velkomoravská říše 
Vznik, panovníci. 
Cyril a Metoděj. 
Kultura Velké Moravy. 
Rozpad Velkomoravské říše. 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

Objasní vývoj českého státu v evropských souvislostech 
Vysvětlí podíl vlády Přemyslovských panovníků na 
upevnění českého státu 
Popíše změny v zemědělské výrobě 
Rozpozná na příkladech znaky románského a gotického 

Vláda Přemyslovců 
Románská kultura, stavitelství. 
Středověká města (obchod, práva, řemesla) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

264 

Dějepis 7. ročník  

stavitelství 
Popíše život ve středověkém městě 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

Vysvětlí příčiny a důsledky křižáckých výprav, 
Dokáže užít ve správném smyslu pojmy kacířství a 
pohanství 

Boje křesťanů s muslimy. 
Křížové výpravy, islám. 

D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 
středověké společnosti, uvede příklady románské a 
gotické kultury 

Sestaví rodokmen lucemburských panovníků 
Zhodnotí přínos vlády Karla IV. V českých dějinách 
Dokáže rozeznat na obrázku významné gotické stavby v 
Čechách 

Lucemburkové. 
Gotická kultura, stavitelství. 

D-9-4-04 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 
středověkého člověka, konflikty mezi světskou a 
církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným 
věroukám 

Vysvětlí konflikty mezi světskou a církevní mocí, 
vztah křesťanství ke kacířství 
Objasní pojmy papežské schizma, interdikt, kladba 
Zhodnotí vliv učení Jana Husa na počátky reformace 
Uvede ohlas smrti Jana Husa v českých zemích 
Rozlišuje požadavky umírněného a radikálního 
husitského proudu 
Popíše způsob (taktiku) a zbraně husitů 
Vyhodnotí důsledky husitských válek 

Rozpory v katolické církvi. 
Jan Hus. 
Husitské války, význam, důsledky 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

Objasní situaci v Čechách v době pohusitské 
Vysvětlí přínos osobnosti Jiřího z Poděbrad pro 
upevnění českého státu 

Čechy v době pohusitské. 
Jiří z Poděbrad. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Přisvojovací, výrobní hospodářství 
Nejstarší star. státy – závlahové hosp. 
Antické Řecko 
Starověký Řím 
Zánik otrokářské společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Přisvojovací, výrobní hospodářství 
Nejstarší star. státy – závlahové hosp. 
Antické Řecko 
Starověký Řím 
Zánik otrokářské společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Přisvojovací, výrobní hospodářství 
Nejstarší star. státy – závlahové hosp. 
Antické Řecko 
Starověký Řím 
Zánik otrokářské společnosti 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Velkomoravská říše 
Vznik, panovníci 
Cyril a Metoděj 
Kultura Velké Moravy 
Rozpad Velkomor. říše 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Boje křesťanů s muslimy 
Křížové výpravy, islám 
(vých. středomoří, Pyrenejský pol.)Význam, důsledky 
Válka stoletá 
Soupeření Anglie s Francií 
Společnost v 15. stol. 
Východní Evropa 13. – 15. stol. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Boje křesťanů s muslimy 
Křížové výpravy, islám 
(vých. středomoří, Pyrenejský pol.)Význam, důsledky 
Válka stoletá 
Soupeření Anglie s Francií 
Společnost v 15. stol. 
Východní Evropa 13. – 15. stol. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Boje křesťanů s muslimy 
Křížové výpravy, islám 
(vých. středomoří, Pyrenejský pol.)Význam, důsledky 
Válka stoletá 
Soupeření Anglie s Francií 

    

Dějepis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

Objasní důvody vzniku renesance a humanismu v Itálii. 
Porovná podobnost znaků antického a renesančního 
umění. 
Rozliší románskou, gotickou a renesanční stavbu podle 
jejích charakteristických znaků. 
Uvede jména nejznámějších stavitelů, sochařů a malířů 
v souvislosti s jejich konkrétními díly. 

Počátky nové doby 
Renesance a humanismus 
Renesanční kultura v Itálii 
Humanistická vzdělanost 
Humanismus a renesance v českých zemích 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských 
objevů, jejich příčiny a důsledky 

Ukáže a popíše na mapě důležité zámořské výpravy. 
Zhodnotí důsledky objevení nového kontinentu. 
Shrne význam objevných plaveb. 

Zámořské objevy 
Objevitelské a dobyvatelské výpravy 
Vznik kolonií 

D-9-5-01 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 
člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně 
reakce církve na tyto požadavky 

Doloží výrazné změny v hospodářství a struktuře 
společnosti na přelomu 15. a 16. st. 
Vysvětlí příčiny snah reformovat katolickou církev. 
Uvede odlišnosti evangelických církví od církve 
katolické. 
Popíše postoj církve k reformaci. 
Objasní pojem absolutní monarchie. 
Porovná způsob vlády nejmocnějších evropských 
panovníků. 

Společnost v raném novověku 
Reformační hnutí v Evropě 
Vznik reformovaných církví 
Katolická protireformace, jezuitský řád 
Západní Evropa v 16. st., absolutismus 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

D-9-5-04 objasní postavení českého státu v 
podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a 
náboženských center a jeho postavení uvnitř 
habsburské monarchie 

Uvede okolnosti habsburského nástupnictví na český 
trůn. 
Popíše politické a náboženské poměry v českých zemích 
za prvních habsburských králů. 
Zhodnotí klady a zápory vlády Rudolfa II. 

Osmanská říše 
Nástup Habsburků na český trůn 
Vznik mnohonárodnostní habsburská monarchie 
Vláda Rudolfa II. 
Významné osobnosti vědy a literatury rudolfínské 
doby 

D-9-5-05 objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté 
války a posoudí její důsledky 

Popíše průběh a výsledky českého stavovského 
povstání. 
Uvede příčiny a zlomové události třicetileté války. 

České stavovské povstání 
Třicetiletá válka a její etapy 
Pobělohorská situace v Čechách 
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Vysvětlí důsledky Obnoveného zřízení zemského pro 
další vývoj českého státu. 
Zhodnotí osobnost J. A. Komenského a význam jeho 
díla. 
Shrne politické, hospodářské, společenské a kulturní 
důsledky třicetileté války v evropském kontextu. 

J. A. Komenský 
Evropa po třicetileté válce 

D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, 
parlamentarismus 

Objasní význam pojmů absolutismus, konstituční 
monarchie, parlamentarismus, doloží konkrétní příklady 
z evropské historie. 
Popíše příčiny a průběh anglické revoluce. 
Charakterizuje absolutistickou vládu Ludvíka XIV. ve 
Francii 

Anglická revoluce 
Anglie konstituční monarchií 
Absolutismus na evropském kontinentě 
Francie za Ludvíka XIV. 

D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých 
kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady 
významných kulturních památek 

Uvede příklady kulturních stylů v 17 a 18. st. v Evropě a 
v českých zemích. 
Rozpozná jejich základní znaky na konkrétních stavbách, 
obrazech a sochách. 
Jmenuje významné představitele baroka a klasicismu, 
popíše vybraná díla. 

Kultura v 17. a 18. století 
Barokní architektura a výtvarné umění 
České baroko 
Rokoko 
Klasicismus, empír 

D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 
politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u 
nás, které charakterizují modernizaci společnosti 

Objasní hlavní myšlenky osvícenství a jmenuje jeho 
představitele. 
Doloží na příkladech rozvoj vědeckého poznání v 18. st. 
Uvede konkrétní příklady tereziánských a josefínských 
osvícenských reforem a zhodnotí jejich význam pro 
život obyvatel monarchie. 
Charakterizuje ruský a pruský osvícenský absolutismus. 
Shrne průběh a výsledky války za nezávislost vedoucí ke 
vzniku USA. 

Osvícenství a rozvoj věd 
Osvícenský absolutismus 
Reformy Marie Terezie a Josefa II. 
Samoděržaví v Rusku 
Válka za nezávislost a vznik USA 

D-9-6-02 objasní souvislost mezi událostmi 
francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné 
straně a rozbitím starých společenských struktur v 
Evropě na straně druhé 

Vysvětlí příčiny Francouzské revoluce a shrne její klíčové 
události. 
Popíše změny státního zřízení Francie během revoluce. 
Objasní význam revoluce pro následný historický vývoj 
Evropy. 
S pomocí mapy a časové přímky popíše zásadní události 
napoleonských válek. 

Velká francouzská revoluce 
Napoleon Bonaparte francouzským císařem 
Napoleonské války 
Vídeňský kongres 
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Zhodnotí výsledky Napoleonovy zahraniční politiky. 
Uvede stěžejní cíle vídeňského kongresu a změny v 
poválečném uspořádání Evropy. 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

Vysvětlí pojem průmyslová revoluce. 
Zdůvodní výhody tovární velkovýroby, popíše rozvoj 
zemědělství, dopravy a podnikání. 
Charakterizuje sociální strukturu společnosti a 
postavení dělnictva. 
Objasní rozdíl mezi feudální a kapitalistickou 
společností. 
Uvede nejdůležitější znaky ideových směrů 
konzervatismu, liberalismu a socialismu a porovná je 
mezi sebou. 

Průmyslová revoluce 
Anglie dílnou světa 
Průmyslová revoluce v českých zemích 
Industrializace a proměna společnosti 
Nové politické směry 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření 
novodobého českého národa v souvislosti s národními 
hnutími vybraných evropských národů 

Popíše projevy evropských národních hnutí. 
Shrne cíle českého národního obrození v jeho 
jednotlivých etapách. 
Uvede nejvýznamnější osobnosti národního obrození a 
zhodnotí jejich význam. 
Na příkladech doloží znaky romantismu. 

Emancipace národů 
České národní obrození 
Utváření novodobého českého národa 
Kultura 1. poloviny 19. st. 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

Porovná cíle evropských revolucí 1848-49 a jejich 
výsledky. 
Popíše průběh revolučních událostí ve Vídni a v Praze. 
Objasní představy a požadavky českých politiků v r. 
1848. 
Zhodnotí přínos a význam revoluce 1848 pro evropskou 
společnost. 

Revoluční rok 1848 v Evropě 
Revoluce v habsburské monarchii a v českých zemích 

D-9-6-06 vysvětlí rozdílné tempo modernizace a 
prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých 
částí Evropy a světa včetně důsledků, ke kterým tato 
nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi 
velmocemi a vymezí význam kolonií 

Zná cíle a požadavky ve vybraných evr. zemích, 
uvede důsledky revol. 1848 pro čes. země.Zdůvodní 
prvořadé velmocenské postavení Velké Británie. 
Zhodnotí důsledky sjednocování v Itálii a Německu. 
Vysvětlí příčiny a důsledky americké občanské války. 
Charakterizuje poměry v habsburské monarchii za 
Bachova absolutismu a po vydání nové ústavy. 
Shrne příčiny a dopady rakousko-uherského vyrovnání. 

Hospodářské a společenské změny v Evropě 
Velká Británie za královny Viktorie 
Sjednocení Itálie, Německa 
Občanská válka v USA 
Habsburská monarchie a české země ve 2. polovině 
19. st. 
Vznik Rakouska-Uherska 
Imperialismus a kolonialismus 
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Vyloží podstatu imperialismu a kolonialismu. 
Vyjmenuje hlavní koloniální mocnosti a s pomocí mapy 
lokalizuje oblasti jejich zájmů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Zánik otrok. společnosti 
Charakteristika středověku 
Nejstarší státní útvary v Evropě 
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Velká Morava 
Přemyslovci 
Lucemburkové 
Románský a gotický sloh 
Husitství 
Jagellonci 
Anglická buržoazní revoluce 
Počátky kapitalismu v Anglii 
Anglie před revolucí 
Průběh revoluce, vznik republiky 
Oliver Cromwell Konstituční monarchie 
Francie – 18. stol., Velká fr. revoluce 
Ludvík XVI. 
Třetí stav 
Průběh revoluce, vznik republikyJakobínská diktatura 
Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Zánik otrok. společnosti 
Charakteristika středověku 
Nejstarší státní útvary v Evropě 
Velká Morava 
Přemyslovci 
Lucemburkové 
Románský a gotický sloh 
Husitství 
Jagellonci 
Anglická buržoazní revoluce 
Počátky kapitalismu v Anglii 
Anglie před revolucí 
Průběh revoluce, vznik republiky 
Oliver CromwellKonstituční monarchie 
Francie – 18. stol., Velká fr. revoluce 
Ludvík XVI. 
Ttřetí stav 
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Průběh revoluce, vznik republikyJakobínská diktatura 
Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Zánik otrok. společnosti 
Charakteristika středověku 
Nejstarší státní útvary v Evropě 
Velká Morava 
Přemyslovci 
Lucemburkové 
Románský a gotický sloh 
Husitství 
Jagellonci 
Anglická buržoazní revoluce 
Počátky kapitalismu v Anglii 
Anglie před revolucí 
Průběh revoluce, vznik republiky 
Oliver Cromwell  
Konstituční monarchie 
Francie – 18. stol., Velká fr. revoluce 
Ludvík XVI. 
Ttřetí stav 
Průběh revoluce, vznik republikyJakobínská diktatura 
Konec revoluce, nespokojenost ve společnosti 

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

Zámořské objevy 
Příčiny 
Mořeplavci – objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, 
důsledky 
Počátek novověku 
Obchod, výroba, manufaktury 
Nerovnoměrnost vývoje v Evropě 
Válka třicetiletá 
České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, 
důsledky, pobělohorská doba v Čechách) 
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Etapy války třicetileté 
J. A. Komenský 
Vestfálský mír 
České země během války 
2. pol. 19. stol 
Hospodářské a společenské změny v Evropě 
Viktoriánská Anglie 
Sjednocení Itálie, Německa 
Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 
1867 R-U vyrovnání (dualismus) 
Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) 
Občanská válka v USA 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Zámořské objevy 
Příčiny 
Mořeplavci – objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, 
důsledky 
Počátek novověku 
Obchod, výroba, manufaktury 
Nerovnoměrnost vývoje v Evropě 
Válka třicetiletá 
České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, 
důsledky, pobělohorská doba v Čechách) 
Etapy války třicetileté 
J. A. Komenský 
Vestfálský mír 
České země během války 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Zámořské objevy 
Příčiny 
Mořeplavci – objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, 
důsledky 
Počátek novověku 
Obchod, výroba, manufaktury 
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Nerovnoměrnost vývoje v Evropě 
Válka třicetiletá 
České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, 
důsledky, pobělohorská doba v Čechách) 
Etapy války třicetileté 
J. A. Komenský 
Vestfálský mír 
České země během války 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Zámořské objevy 
Příčiny 
Mořeplavci – objevitelé, dobyvatelé, vznik kolonií, 
důsledky 
Počátek novověku 
Obchod, výroba, manufaktury 
Nerovnoměrnost vývoje v Evropě 
Válka třicetiletá 
České stavovské povstání (příčiny, bitva na Bílé hoře, 
důsledky, pobělohorská doba v Čechách) 
Etapy války třicetileté 
J. A. Komenský 
Vestfálský mír 
České země během války 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Habsburkové 
Nástup na český trůn 
Mnohonárodnostní habsburs. monarchie 
Násilná rekatolizace 
Významní panovníci 
Kultura 16. stol. – Rudolf II. 
Významné osobnosti vědy, literatury 
Habsb. v západní Evropě 
Absolutismus v Evropě 
Francie (Ludvík XIV.) 
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Rusko (Petr I., Kateřina II.) 
Prusko (Fridrich Veliký) 
Osvícenské reformy 
Baroko 
Významné osobnosti vědy a kultury 17. stol. 
Habsburská monarchie po třicetileté válce (boj o 
dědictví španělské, pragmatická sankce) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Absolutismus v Evropě 
Francie (Ludvík XIV.) 
Rusko (Petr I., Kateřina II.) 
Prusko (Fridrich Veliký) 
Osvícenské reformy 
Baroko 
Významné osobnosti vědy a kultury 17. stol. 
Habsburská monarchie po třicetileté válce (boj o 
dědictví španělské, pragmatická sankce) 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Osvícenský absolutismus 
Reformy, nařízení, patenty 
Marie Terezie 
Josef II. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

České národní obrození 
Doba, cíle, etapy 
Významné osobnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

2. pol. 19. stol 
Hospodářské a společenské změny v Evropě 
Viktoriánská Anglie 
Sjednocení Itálie, Německa 
Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 
1867 R-U vyrovnání (dualismus) 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

276 

Dějepis 8. ročník  

Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) 
Občanská válka v USA 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

2. pol. 19. stol 
Hospodářské a společenské změny v Evropě 
Viktoriánská Anglie 
Sjednocení Itálie, Německa 
Habsburská monarchie (rak. polit. život, ústavy) 
1867 R-U vyrovnání (dualismus) 
Kultura v pol. 19. stol. (realismus, význam. osobnosti, díla) 
Občanská válka v USA 

    

Dějepis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve 
vybraných evropských revolucích 

Zhodnotí polit. a hospod. situaci v Evropě, 
objasní vznik politických organizací, dělnického hnutí. 
Uvede významné osobnosti a události kulturního života 
2. poloviny 19. stol. V Čechách 

Poslední třetina 19. stol. v Evropě 
Hospodářská a politická situace v R-U monarchii a 
českých zemí. 
Vznik spolků a polit. stran. 
Boj dělníků za svá práva. 
Kultura 2. pol. 19. stol. 

D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje 
základní politické proudy 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

Popíše příčiny napětí mezi zeměmi, vznik válečných 
spolků. 
Zařadí válčící země do jednotlivých spolků 
Na příkladech doloží zneužití technických vynálezů ve 
válce 

Mezinárodní situace a vztahy mezi státy před 1. sv. 
vál. 
Vznik Trojspolku a Dohody. 
I. světová válka. 
Příčiny, průběh a bilance 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 
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Zjistí výsledky jednání mírové konference v Paříži 
Popíše okolnosti vzniku samostatného Československa 

Kapitulace R-U. 
Vznik nástupnických států. 
Vznik samostatného Československého státu (28. 10. 
1918). 
Pařížská mírová konference. 
Potrestání Německa 
Společnost národů 

D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

Zná celé datum vzniku samostatného Čsl., 
zhodnotí postavení ČSR v evr. souvislostech, politické, 
hospodářské, kulturní problémy. 

Vznik samostatného Československého státu (28. 10. 
1918). 
5 mužů Října. 
Ohrožení celistvosti státu. 
Podkarpatská Rus. 
Pařížská mírová konference. 
Průběh, cíle. 
Účast států. 
Potrestání Německa. 
Společnost národů. 
Svět. a evr. dějiny v povál. období. 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů 

Porovná cíle politických proudů, 
Objasní přínos osobnosti T. G. Masaryka pro český stát 

Československo po r. 1918. 
T. G. Masaryk 
Politické proudy. 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Popíše orientaci české zahraniční politiky a mezinárodní 
vztahy 
Vysvětlí vliv nových vynálezů na rozvoj společnosti 
Uvede základní rysy nových směrů v kultuře 
Popíše základní rysy světové hospodářské krize a její 
důsledky 

Období 1. Československé republiky 1918–1938. 
Vývoj zahraničních vztahů 
Politika ve 30. letech 20. století 
Hospod. krize, důsledky. 
Posílení nacionálního a komunistického politického 
proudu. 
Kultura a věda v meziválečném období 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

Objasní okolnosti nástupu fašismu, cíle, agrese v Evropě 
a světě, 
Vysvětlí složitost situace v Československu v II. pol. 30. 
let. 

Vznik a nástup fašismu. 
Fašist. agrese ve světě. 
Mnichov 1938 
Rozbití Československa. 
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D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky 
ve světových válkách a jeho důsledky 

Vymezí významné události 2. světové války 
Uvede na příkladech hlavní znaky totalitního systému 
Zhodnotí situaci v Protektorátu Čechy a Morava 
Na příkladech posoudí nepřijatelnost antisemitismu a 
rasismu 
Vyhledá na mapě hlavní směry osvobozování Evropy 
dokáže objasnit okolnosti osvobozená ČSR, Prahy. 
Popíše zneužití techniky (atom. bomba) a její vliv na 
ukončení války 

II. světová válka 1939–1945. 
Napadení Polska. 
Bleskové války v Evropě (1940). 
Protektorát Čechy a Morava.. 
Odboj proti fašismu 
Heydrichiáda, důsledky. 
Otevření II. fronty v Normandii. 
Čes. odboj 1943–44 
Osvobozování Evropy a Československa. 
Konec války v Evropě. 
Postupimská konference. 
Konec války ve světě. 
Bilance války. 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

D-9-7-04 na příkladech vyloží antisemitismus, 
rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských 
práv 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

Vysvětlí rozdělení světa na dva politicky rozdílné bloky 
Doloží na příkladech snahu obou bloků získat 
mocenskou převahu ve světě 

Svět po II. svět. válce. 
Politické rozdělení světa. 
Studená válka. 

D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v 
evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, 
politické, hospodářské a kulturní prostředí 

Posoudí situaci Československa po II. sv. válce Československo po II. sv. válce. 
Odsun Němců. 
Potrestání válečných zločinců. 
Orientace na SSSR 

D-9-7-03 charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, 
příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a 
politických souvislostech a důsledky jejich existence 
pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a 
vypjatého nacionalismu 

Popíše cestu k vítězství socialismu a změně politického 
systému v ČSR 

Únorový převrat 1948 v ČSR. 
Vytváření totalitního režimu. 
Vítězství KSČ, K. Gottwald. 

D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a 
vojenské spolupráce 

Sestaví přehled vojenských a hospodářských spolků 
jednotlivých mocenských bloků a jejich vliv na vývoj 
států 

Svět – II. pol. 50. let 
Československo – 50. léta 20. stol. 
Krize vládnoucího sytému 

D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa; uvede příklady střetávání obou bloků 

Objasní problémy v politice Českosl., příslušnost k 
východnímu bloku. 
Vysvětlí snahy o reformy v životě ČSR 
Popíše vyhrocení politické situace v Československu a 
okupaci ČSR sovětskými vojsky 

Československo 60. léta. 
Krize hospodářství. 
Reformní snahy v Československu. 
Vojenské přepadení Českosl. 1968, důsledky. 
Návrat k totalitě 
Kultura 
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Ukáže na konkrétních příkladech návrat k totalitnímu 
režimu 

D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí Popíše situaci v rozvojových zemích a uvede příklady 
válečných konfliktů ve světě 

Válečné konflikty v Asii 

D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 

Vysvětlí neudržitelnost politického systému východního 
bloku 
Popíše zánik totalitního systému v ČSSR a přechod k 
demokracii 

Rozpad socialistické soustavy. 
Rok 1989 – Sametová revoluce, nástup demokracie 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

I. průmyslová revoluce 
Úspěchy a objevy lidstva 
Globální problémy lidstva 
Proces sjednocování Evropy – EU 

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

1. světová válka 
Příčiny, průběh, fronty, bojiště, zbraně, Kapitulace 
Válka na vých. frontě, revoluční události v Rusku 
Bilance války 
Kapitulace R-U 
Vznik nástupnických států 
II. světová válka 1939–1945 
Úspěchy a objevy lidstva 
Globální problémy lidstva 
Proces sjednocování Evropy – EU 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

1. světová válka 
Příčiny, průběh, fronty, bojiště, zbraně, Kapitulace 
Válka na vých. frontě, revoluční události v Rusku 
Bilance války 
Kapitulace R-U 
Vznik nástupnických států 
Období 1. Českosl. republiky 1918–1938 
Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) 
Locarno 
Zahr. pol. v I. pol. 30. let 
Hospod. krize, důsledky 
Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu 
Prezidentské volby 1935 
Kultura, školství 
II. světová válka 1939–1945 
Svět po II. svět. válce 
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Evropa, Asie, Afrika 
Představy supervelmocí o uspořádání světa 
Politické rozdělení světa 
Studená válka 
Mimoevropské země po válce 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Československo po r. 1918 
Vláda 
TGM 
Pluralitní parlamentní demokracie 
Politické proudy 
Období 1. Českosl. republiky 1918–1938 
Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) 
Locarno 
Zahr. pol. v I. pol. 30. let 
Hospod. krize, důsledky 
Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu 
Prezidentské volby 1935 
Kultura, školství 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Československo po r. 1918 
Vláda 
TGM 
Pluralitní parlamentní demokracie 
Politické proudy 
Období 1. Českosl. republiky 1918–1938 
Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) 
Locarno 
Zahr. pol. v I. pol. 30. let 
Hospod. krize, důsledky 
Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu 
Prezidentské volby 1935 
Kultura, školství 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Období 1. Českosl. republiky 1918–1938 
Vývoj zahr. vztahů, smlouvy (20. léta) 
Locarno 
Zahr. pol. v I. pol. 30. let 
Hospod. krize, důsledky 
Posílení nacionálního a komunist. Politického proudu 
Prezidentské volby 1935 
Kultura, školství 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Vznik a nástup fašismu 
Itálie, Německo, Japonsko 
Fašist. agrese ve světě 
Ohrožení Československa 
Mnichov 1938, Sudety 
Okleštěná republika 
Rozbití Československa 
Vznik samostat. Slov. státu 
II. světová válka 1939–1945 
Svět po II. svět. válce 
Evropa, Asie, Afrika 
Představy supervelmocí o uspořádání světa 
Politické rozdělení světa 
Studená válka 
Mimoevropské země po válce 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vznik a nástup fašismu 
Itálie, Německo, Japonsko 
Fašist. agrese ve světě 
Ohrožení Československa 
Mnichov 1938, Sudety 
Okleštěná republika 
Rozbití Československa 
Vznik samostat. Slov. státu 
II. světová válka 1939–1945 
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Únorový převrat 1948 v ČSR 
Vytváření totalitního režimu 
Vítězství KSČ, K. Gottwald 
Československo 60. léta 
Názorové štěpení v KSČ 
Krize hospodářství 
Reformní snahy v Československu 
Pražské jaro 
Vojenské přepadení Českosl. 1968, důsledky 
Proces normalizace 
A. Novotný, L. Svoboda, G. Husák 
Kultura 
Přestavba v SSSR 
M. S. Gorbačov 
Rozpad SSSR 
Rozpad socialistické soustavyRozklad totalitního režimu v naší zemi 
R. 1989 sametová revoluce 
Nástup demokracie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

II. světová válka 1939–1945 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

II. světová válka 1939–1945 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

II. světová válka 1939–1945 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Svět po II. svět. válce 
Evropa, Asie, Afrika 
Představy supervelmocí o uspořádání světa 
Politické rozdělení světa 
Studená válka 
Mimoevropské země po válce 
Přestavba v SSSR 
M. S. Gorbačov 
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Rozpad SSSR 
Rozpad socialistické soustavy 
Rozklad totalitního režimu v naší zemi 
R. 1989 sametová revoluce 
Nástup demokracie 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Úspěchy a objevy lidstva 
Globální problémy lidstva 
Proces sjednocování Evropy – EU 

     

5.10 Výchova k občanství  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova k občanství 

Oblast Člověk a společnost 

Charakteristika předmětu Předmět výchova k občanství vede k utváření vlastních pozitivních občanských postojů, k přijímání hodnot 
současné Evropské společnosti, podporuje přebírání odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i s 
jejich důsledky, vychovává k toleranci mezi lidmi  a k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí  

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

Výchova k občanství je vyučována od 6. do 9. ročníku jako samostatný předmět s časovou dotací jedna 
hodina týdně. 

 vede k utváření vlastních pozitivních občanských postojů 

 vede k osvojování si mravních principů a jejich uplatňování při společenském soužití 

 vede žáky k přijímání hodnot současné Evropské společnosti 
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 podporuje přebírání odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání i s jejich důsledky 

 vychovává k toleranci mezi lidmi a respektování lidských práv 

 vychovává k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně uměleckých a kulturních hodnot 
Výuka probíhá většinou v pracovně výchovy k občanství, která je vybavena interaktivní tabulí, někdy ve 
třídě nebo studovně.  K obohacování učiva využíváme nabídky besed a výchovných programů. 

Integrace předmětů  Výchova k občanství 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Člověk a svět práce 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáky k práci se zdroji informací, abstrahování nejdůležitějších faktů a prezentaci nastudované 
problematiky 

 učí žáky třídit důležité informace od méně významných 

 podporuje  uplatňování znalostí a postojů získaných v jiných předmětech 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky rozpoznat a formulovat společenské problémy v minulosti a současnosti 

 rozvíjí schopnost zjišťovat a zpracovávat informace pro jejich řešení 

 směřuje žáky k hledání řešení a vyvozování závěrů 

 vede žáky k reflektování výsledků řešených problémů a aplikaci v reálných životních situacích 

Kompetence komunikativní: 

 podporuje uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjádření vlastních myšlenek, citů a 
postojů 

 učí naslouchat druhému 

 vede k zaujímání a obhajobě vlastních názorů a postojů, přiměřenému obhajování vlastních práv 

 podporuje žáky v kritickém zhodnocení předložených názorů, vyžaduje zdůvodnění odlišného 
názoru 

 motivuje žáka ke změně názoru, když zjistí,  že není správný 

Kompetence sociální a personální: 
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 učí orientovat se v sociální realitě 

 vede žáky k respektování a uplatňování mravních principů a pravidel společenského soužití 

 učí žáky sebepoznávání a poznávání osobnosti druhých lidí 

 snaží se, aby žák pochopil vlastní jednání a jednání druhých v kontextu životních situací 

 podporuje žákovu sebekritiku a reflektování důsledků jeho jednání a chování.  

 vede k odpovědnosti za vlastní názory, chování a jednání 

 učí rozpoznat hranice „dobra a zla“ 

 motivuje k sestavení vlastního žebříčku životních hodnot 

Kompetence občanské: 

 pomáhá rozvíjet občanské a právní vědomí žáka (má přehled o existenci norem, zákonů) 

 vede žáky k osvojení si vědomí sounáležitosti vlastního národa 

 podporuje národní hrdost, ale i toleranci vůči menšinám a odmítání rasistických, xenofobních a 
extremistických názorů 

 učí pomáhat handicapovaným 

 vede k získání kladného postoje k budoucímu aktivnímu zapojení do života v demokratické 
společnosti  

 podporuje zájem o veřejné záležitosti 

Kompetence pracovní: 

 podporuje a rozvíjí spolupráci v týmu – dělbu úkolů, dohodu na společném postupu a formulaci 
společných závěrů 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly a projekty. 

    

Výchova k občanství 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vzájemně se pozná s novým učitelem, a spolužáky,  
 příznivě se naladí na hodiny výchovy k občanství a 
seznámí se s obsahem učiva,  
 objasní pojmy občan, občanství, národnost.  

Úvod k výuce výchovy k občanství - občan, občanství, 
národnost. 

 Zdůvodní potřebu měření času a vzniku hodin,  
 vysvětlí, čím jsou způsobeny přírodní cykly  
 má v úctě přírodu, uvědomuje si, že i dnes jsme na ní 
závislí - doloží příklady,  
 vyhledá důležité události jednotlivých měsíců - 
významné dny, pranostiky,  
 zdůvodní, proč slavíme státní svátky.  

Člověk v rytmu času. 
Čas v praktickém životě člověka, relativnost času, 
měření času, cyklus přírody - rok v jeho proměnách a 
slavnostech, cyklus dne, týdne, roku. 
Kalendář - významná výročí a události jednotlivých 
měsíců, pranostiky 

VO-9-3-02 sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, 
uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a 
jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost 
jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, 
objasní princip vyrovnaného, schodkového a 
přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady 
hospodárnosti a vyhýbá se rizikům při hospodařená s 
penězi 

Uvědomí si a zhodnotí, čím je pro nás rodina důležitá a 
čím my pro ni, 
objasní funkce rodiny, 
vysvětlí rozdíl mezi rodinou základní, neúplnou a 
rozšířenou, 
charakterizuje role jednotlivých členů rodiny, 
uvědomuje si důležitost rozdělení rolí v rodině, 
rozezná práva a povinnosti členů rodiny, 
používá správně názvy označující příbuzenské vztahy, 
sestaví rodokmen, projevuje zájem o své předky, 
vysvětlí možnosti vstoupení do manželského svazku, 
uvede příklady některých svatebních zvyků, 
uvede příklady příjmů a výdajů domácnosti, objasní 
rozdíl mezi vyrovnaným, schodkovým a přebytkovým 
rozpočtem domácnosti, vysvětlí rozdíl mezi 
pravidelnými a jednorázovými příjmy a výdaji, rozliší 
zbytné a nezbytné výdaje domácnosti, sestaví svůj 
žebříček hodnot, učí se vhodně zacházet s přidělenými 

Rodinný život. 
Rodina, typy rodiny, funkce rodiny. 
Důležitost rolí jednotlivých členů rodiny. 
Příbuzenské vztahy - rodokmen, genealogie. 
Manželství - civilní a církevní sňatek, registrované 
partnerství, polygamie. 
Rodinný rozpočet - příjmy, výdaje, chudoba, žebříček 
hodnot. 
Náhradní výchova dětí - ústavní výchovná zařízení, 
pěstounská péče, osvojení, adopce. 
Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte - výchova, 
způsob výchovy, výchovný styl. 
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penězi, 
posoudí důvody, které vedou k náhradní výchově, 
dokáže vysvětlit jednotlivé formy náhradní výchovy, 
uvede příklady vyhovující náhradní rodiny, 
zdůvodní významu rodiny pro rozvoj osobnosti. 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

Zdůvodní důležitost komunikace pro člověka a 
společnost, 
navrhne nejvhodnější způsoby komunikace v 
modelových situacích, 
vyzkouší si a zdokonaluje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem, 
uplatňuje vzájemnou toleranci při sdělování různých 
názorů a informací. 

Základy chování ve společnosti. 
verbální a neverbální komunikace, psaná a nepsaná 
komunikace, komunikace prostřednictvím symbolů 
Kompromis, tolerance, naslouchání, empatie, 
pozdravy, představování, oslovování, dopisování, 
telefonování, chování na veřejnosti. 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

Zhodnotí klady a zápory povinné školní docházky 
posoudí, co nám škola přináší do života, 
orientuje se v systému našeho školství, 
porovná některé typy škol, uvědomuje si odlišnost 
způsobu vzdělávání ve světě, zformuluje osobní názor 
na některé globální problémy, 
přistupuje k učení jako k dlouhodobému celoživotnímu 
procesu, 
objasní důvody existence školního řádu, vymezí práva a 
povinnosti žáků, 
představí si možnosti a je ochoten se zapojit do třídní a 
školní samosprávy i do dalších zájmových aktivit 
školního života. 

Život ve škole 
Vzdělávání jako celoživotní proces, systém našeho 
školství, typy škol. 
Vzdělávání ve světě. 
Důležitost spolupráce mezi lidmi. 
Historie naší školy, školní řád, práva a povinnosti žáků, 
význam a činnost žákovské samosprávy, společná 
pravidla a normy. 
Učební styly. 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

Uvědomuje si, co všechno do obce patří, čím je tvořena 
rozezná záležitosti týkající se státní správy a 
samosprávy, 
seznámí se se strukturou řízení obce, 
objasní rozdíl mezi hejtmanem, primátorem a 
starostou, 

Naše obec. 
Obec - státní správa a samospráva. 
Obecní zřízení - obecní úřad, možnosti zapojení se 
občanů do řízení obce Bystřice pod Hostýnem. 
Minulost a současnost Bystřice pod Hostýnem - místní 
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vlastními slovy vyjádří význam voleb do zastupitelstev, 
prohlubuje si zájem a svou obec (její minulost i 
současnost), 
vyhledá a uvede některá zajímavá místa a významné 
osobnosti naší obce a blízkého okolí. 

pověsti, významní rodáci, zajímavá a památná místa - 
zámek v B. p. H. 

VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho 
státu a způsoby jejich používání 

Vysvětlí, co je typické pro náš region, 
zajímá se o život předků a lidí žijících v našem regionu i 
celé zemi, 
diskutuje o kladných a záporných projevech vztahu k 
vlasti a národu, rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu, 
vyhledá a na příkladech doloží některé osobnosti české 
minulosti a významné památky, 
popíše české státní symboly, rozliší vhodnost jejich 
použití v různých situacích, 
chápe význam a váhu používání státních symbolů. 

Naše vlast. 
Život v regionech - region, odlišnosti jednotlivých 
regionů, rozdělení krajů v ČR. 
Zlínský kraj - příroda, architektura, lidové tradice a 
folklór. 
Naše vlast - vlast, vlastenectví a nacionalismus. 
Pověsti o počátcích českého národa. 
Zajímavá a památná místa. 
Významné osobnosti (umělci, vynálezci, sportovci…), 
Naši prezidenti, stověžatá Praha. 
Státní symboly. 

VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Rodinný život 
- rodina, typy rodiny, funkce rodiny 
- postavení rodiny v dnešní společnosti - modely rodin (odlišnost tradic, kultury, náboženství), důležitost rolí jednotlivých členů rodiny 
- příbuzenské vztahy - rodokmen, genealogie 
- manželství - civilní a církevní sňatek, registrované partnerství, polygamie 
- rodinný rozpočet - příjmy, výdaje, chudoba, žebříček hodnot 
- náhradní výchova dětí - ústavní výchovná zařízení, pěstounská péče, osvojení, adopce 
vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte - výchova, způsob výchovy, výchovný styl 
Naše obec 
- obec - státní správa a samospráva 
- obecní zřízení - obecní úřad, možnosti zapojení se občanů do řízení obce 
- Bystřice pod Hostýnem - místní pověsti 
- Bystřice pod Hostýnem - minulost a současnost 
- Bystřice pod Hostýnem - zajímavá a památná místa 
- Bystřice pod Hostýnem - zámek  
Bystřice pod Hostýnem - významní rodáci 
Naše vlast 
- život v regionech - region, odlišnosti jednotlivých regionů, rozdělení krajů v ČR 
- zlínský kraj - příroda, architektura, lidové tradice a folklór 
- vlast, vlastenectví a nacionalismus 
- pověsti o počátcích českého národa 
- zajímavá a památná místa  
- významné osobnosti (umělci, vynálezci, sportovci…),  
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- naši prezidenti, stověžatá Praha  
- státní symboly 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Úvod do lidských práv 
- projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie diskriminace 
- lidská práva - smysl, obsah a poslání lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv 
práva a povinnosti - důležitost a smysl zákonů 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Základy chování ve společnosti 
- komunikace - kompromis, tolerance, naslouchání, empatie 
pozdravy, představování, oslovování, dopisování, telefonování, chování na veřejnosti 
Život ve škole  
- vzdělávání jako celoživotní proces, systém našeho školství, typy škol  
historie naší školy, školní řád, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Naše obec 
- obec - státní správa a samospráva 
- obecní zřízení - obecní úřad, možnosti zapojení se občanů do řízení obce 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Naše vlast 
- život v regionech - region, odlišnosti jednotlivých regionů, rozdělení krajů v ČR 
- zlínský kraj - příroda, architektura, lidové tradice a folklór 
- vlast, vlastenectví a nacionalismus 
- pověsti o počátcích českého národa 
- zajímavá a památná místa  
- významné osobnosti (umělci, vynálezci, sportovci…),  
- naši prezidenti, stověžatá Praha  
- státní symboly 
Úvod do lidských práv 
- projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie diskriminace 
- lidská práva - smysl, obsah a poslání lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv 
práva a povinnosti - důležitost a smysl zákonů 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Naše vlast 
- život v regionech - region, odlišnosti jednotlivých regionů, rozdělení krajů v ČR 
- zlínský kraj - příroda, architektura, lidové tradice a folklór 
- vlast, vlastenectví a nacionalismus 
- pověsti o počátcích českého národa 
- zajímavá a památná místa  
- významné osobnosti (umělci, vynálezci, sportovci…),  
- naši prezidenti, stověžatá Praha  
- státní symboly 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Úvod do lidských práv 
- projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie diskriminace 
- lidská práva - smysl, obsah a poslání lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv 
práva a povinnosti - důležitost a smysl zákonů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Úvod do lidských práv 
- projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie diskriminace 
- lidská práva - smysl, obsah a poslání lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv 
práva a povinnosti - důležitost a smysl zákonů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Úvod do lidských práv 
- projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie diskriminace 
- lidská práva - smysl, obsah a poslání lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práv 
práva a povinnosti - důležitost a smysl zákonů 

    

Výchova k občanství 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

293 

Výchova k občanství 7. ročník  

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy 
na veřejné mínění a chování lidí 

Objasní proces socializace, 
vysvětlí důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj jedince, 
popíše socilní role, které v životě zastává, 
rozezná sociální skupiny podle různých hledisek, 
posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při 
řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v 
rodině, ve škole, 
rozlišuje různé způsoby komunikace, 
zhodnotí klady a zápory hromadných sdělovacích 
prostředků, 
diskutuje o vlivu propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí, 
pečlivě si vybírá, co chce sledovat a k mediálním 
informacím přistupuje kriticky. 

Život mezi lidmi. 
Socializace, důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj 
jedince. 
Společenské a sociální skupiny - sociální role, sociální 
skupina, vliv rodiny, ve škole, mezi vrstevníky. 
Komunikace - slovní a mimoslovní komunikace, 
komunikační prostředky. 
Média - hromadné sdělovací a komunikační 
prostředky, masmédia, komerční a nekomerční 
reklama. 

VO-9-1-10 posoudí a na příkladech doloží přínos 
spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a 
dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci 

VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 

Objasní funkce a druhy umění, 
vytváří si svůj názor na krásu a respektuje vkus druhých, 
uvede příklady kulturních institucí a kulturních akcí, 
uvede a porovná hlavní znaky některých světových 
náboženství, 
respektuje náboženské přesvědčení druhých lidí. 

Člověk a kultura. 
Kultura v různých souvislostech, kulturní instituce 
Umění - funkce a druhy umění, krása jako subjektivní 
pocit libosti. 
Víra a náboženství - křesťanství, judaismus, islám, 
hinduismus, budhismus. 
Tolerance k lidem s jiným světovým názorem. 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

 Prohloubí si vztah k naší zemi,  
 vyjmenuje nejznámější památky UNESCO v ČR,  
 uvede některé organizace a instituce pro ochranu 
životního prostředí,  
 navrhne, jak lze chránit kulturní památky, přírodní 
objekty a majetek.  

Přírodní a kulturní bohatství. 
Přírodní a kulturní památky. 
Památky UNESCO. 
Ochrana přírodního a kulturního bohatství. 

VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského 
chování a aktivně proti němu vystupuje 

Rozlišuje důležité potřeby a snaží se je uspokojovat tak, 
aby nepoškozoval druhé, 

Majetek v našem životě. 
Potřeby zbytné a nezbytné, biologické a sociální, 
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VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

porovnává jednotlivé formy vlastnictví, včetně 
duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady, 
zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování, aktivně 
proti němu vystupuje, vysvětlí důsledky vandalského 
chování. 

směna, funkce peněz, jejich podoba a ochranné prvky. 
Majetek a vlastnictví - formy vlastnictví, hmotné a 
duševní vlastnictví, jeho ochrana. 
Vandalismus jako nepřijatelný způsob chování. 

VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 

Rozlišuje nejčastější typy a formy států, 
uvede základní prvky fungování demokratické 
společnosti a objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů, 
chápe státoprávní uspořádání České republiky, 
zákonodárných orgánů a institucí státní správy, 
vysvětlí fungování voleb v demokratických státech. 

Řízení společnosti. 
Stát, znaky státu, typy a formy státu 
Demokracie versus totalitní systémy, základní 
demokratické principy 
Dělba moci v demokratickém právním státě 
Ústavní instituce - Vláda, Parlament (Poslanecká 
sněmovna, Senát), prezident, Ústavní soud 
Význam politických stran a hnutí 
Demokracie přímá a zastupitelská 
Volby a volební právo 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

VO-9-4-03 objasní výhody demokratického způsobu 
řízení státu pro každodenní život občanů 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

Popíše proces integrace a fakta o vstupu ČR do EU, 
uvede některé významné mezinárodní organizace a 
společenství, k nimž má ČR vztah, 
objasní rozdíly mezi OSN, EU a NATO, 
vysvětlí, proč jsou mezinárodní organizace a 
společenství důležité, popíše výhody spolupráce mezi 
státy, 

Svět kolem nás. 
Evropská integrace – podstata, význam, výhody 
členství. 
Evropská unie a ČR, členské země EU, orgány EU. 
Mezinárodní organizace, ke kterým má ČR vztah (OSN, 
NATO). 

VO-9-5-02 uvede některé významné mezinárodní 
organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše 
výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování 
obrany státu a účasti v zahraničních misích 

VO-9-1-08 objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, 
způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní 
postoje k menšinám 

Uvědomuje si odlišnosti jiných lidí a nechápe je jako 
důvod k nepřátelství, 
rozpozná tolerantní a netolerantní chování, uvede 
příklady, čím vším se mohou různé národy a jejich 
kultury lišit, posoudí výhody a rizika plynoucí ze soužití 
různých lidí ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a 
myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoj k menšinám, 

Lidská práva. 
Předsudky,rozdílnost lidí, tolerantní a netolerantní 
chování. 
Projevy lidské nesnášenlivosti - rasismus, xenofobie 
diskriminace. 
Smysl, obsah a poslání lidských práv. 
Lidská práva v dokumentech - Všeobecná deklarace 

VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a 
zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 
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diskutuje o předsudcích a stereotypech narušujících 
mezilidské vztahy, 
popíše projevy netolerance, rasismu, xenofobie a 
extremismu, 
objasní důsledky lidské nesnášenlivosti, 
uvede příklady základních lidských práv. 

lidských práv. 
Práva a povinnosti, důležitost a smysl zákonů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Řízení společnosti 
- stát - znaky státu, typy a formy státu, 
- demokracie - základní demokratické principy 
volby a volební právo 
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VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Řízení společnosti 
- stát - znaky státu, typy a formy státu, 
- demokracie - základní demokratické principy 
volby a volební právo 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Řízení společnosti 
- stát - znaky státu, typy a formy státu, 
- demokracie - základní demokratické principy 
volby a volební právo 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Život mezi lidmi  
- socializace - důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj jedince 
- společenské a sociální skupiny - sociální role, sociální skupina 
- vliv rodiny, ve škole, mezi vrstevníky  
- komunikace - slovní a mimoslovní komunikace, komunikační prostředky 
média - hromadné sdělovací a komunikační prostředky, masmédia, komerční a nekomerční reklama 
Člověk a kultura 
- kultura v různých souvislostech 
- umění - funkce a druhy umění 
- krása, kýč, móda 
- víra a náboženství - křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, budhismus, tolerance k lidem s jiným světovým názorem 
nejstarší formy náboženství - animismus, totemismus, fetišismus 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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Život mezi lidmi  
- socializace - důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj jedince 
- společenské a sociální skupiny - sociální role, sociální skupina 
- vliv rodiny, ve škole, mezi vrstevníky  
- komunikace - slovní a mimoslovní komunikace, komunikační prostředky 
média - hromadné sdělovací a komunikační prostředky, masmédia, komerční a nekomerční reklama 
Lidská práva 
- lidská práva v dokumentech 
- rovnost a nerovnost, svoboda a autorita 
morálka a mravnost 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Člověk a kultura 
- kultura v různých souvislostech 
- umění - funkce a druhy umění 
- krása, kýč, móda 
- víra a náboženství - křesťanství, judaismus, islám, hinduismus, budhismus, tolerance k lidem s jiným světovým názorem 
nejstarší formy náboženství - animismus, totemismus, fetišismus 
Život mezi lidmi  
- socializace - důležitost výchovy a vlivu okolí na vývoj jedince 
- společenské a sociální skupiny - sociální role, sociální skupina 
- vliv rodiny, ve škole, mezi vrstevníky  
- komunikace - slovní a mimoslovní komunikace, komunikační prostředky 
média - hromadné sdělovací a komunikační prostředky, masmédia, komerční a nekomerční reklama 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Svět kolem nás 
- evropská integrace – podstata, význam, výhody členství,  
- Evropská unie a ČR, členské země EU, orgány EU 
- tolerance k národnostním menšinám 
mezinárodní organizace, ke kterým má ČR vztah (OSN, NATO) 

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

Svět kolem nás 
- evropská integrace – podstata, význam, výhody členství,  
- Evropská unie a ČR, členské země EU, orgány EU 
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- tolerance k národnostním menšinám 
mezinárodní organizace, ke kterým má ČR vztah (OSN, NATO) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Lidská práva 
- lidská práva v dokumentech 
- rovnost a nerovnost, svoboda a autorita 
morálka a mravnost 

    

Výchova k občanství 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně 
ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i 
kvalitu života 

Objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení 
vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho 
rozhodování, vztahy s druhými lidmi a kvalitu života, 
popíše chování osob s různým druhem temperamentu, 
rozpoznává projevy záporných charakterových 
vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání, pracuje na tvorbě vlastního žebříčku hodnot, 
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek, 
navrhne, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat 
osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, 
zdraví, sebevědomí. 

Osobnost. 
Rozdíly mezi lidmi - změny biologické, psychické a 
sociální, znaky jednotlivých vývojových období, 
poznávání sebe sama. 
Dospělost a stáří - co přináší hezkého a naopak, s 
jakými problémy jsou spojeny, vlastní představy o 
budoucnosti. 
Sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí. 
Introvertní a extrovertní typ osobnosti - výhody a 
nevýhody. 
Temperament a jeho typy. 
Charakter, charakterové vlastnosti. 
Význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek. 

VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování individuálních i společných cílů, objasní 
význam vůle při dosahování cílů a překonávání 
překážek 

VO-9-2-03 rozpoznává projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, 
kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a 
jednání 

VO-9-2-04 popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat 
charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní 
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přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat 
zdravou sebedůvěru 

Motivy, potřeby a zájmy. 
Vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita, kreativita. 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

Navrhne, jak může usměrňovat své chování a jednání, 
nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním 
asertivním, neagresivním způsobem obhajuje svá práva, 
rozdělí původce stresu (stresory) na vnitřní a vnější 
učí se zvládat stresové situace, 
vyloží konflikt a jeho druhy, rozumí pojmům útok, únik, 
řešení, 
navrhne, jak efektivně a nenásilně řešit neshody nebo 
konflikty v různých situacích. 

Člověk v sociálních vztazích. 
Chování, prožívání a jednání, asertivita, asertivní, 
pasivní a agresivní chování. 
Stres - příznaky stresu, stresové situace, stresory, 
předcházení stresovým situacím. 
Způsoby řešení životních situací - druhy konfliktu, typy 
chování v situaci konfliktu - útok, únik, řešení, 
doporučené způsoby řešení konfliktní situace. 

VO-9-3-03 na příkladech ukáže vhodné využití různých 
nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, 
uvede příklady použití debetní a kreditní platební 
karty, vysvětlí jejich omezení 

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, 
na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů 
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady 
použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich 
omezení, 
porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými 
prostředky a způsoby krytí deficitu, 
objasní vývoj a funkci platidel z hlediska historie, 
objasní princip nabídky a poptávky, 
na příkladu vyloží podstatu fungování trhu. 

Hospodaření. 
Dělba práce - typy a význam ve společnosti, práce, 
půda, kapitál, vstupy a výstupy. 
Lidské potřeby, statky, služby, výrobní a nevýrobní 
odvětví. 
Peníze, hotovostní a bezhotovostní placení, účet, 
platební karty, úvěr, vklad, půjčka, úrok, cenný papír. 
Nabídka, poptávka, tvorba ceny, trh, fungování trhu, 
inflace. 

VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí 
deficitu 

VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní 
vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, 
na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, 
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz 

VO-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

VO-9-4-02 rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých 
složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede 
příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě 
obcí, krajů a státu 

Rozlišuje právní a etické normy, vysvětlí vztah mezi 
právem a morálkou 
Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a 
oprávněné zájmy druhých lidí 
Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní 
moci ČR i jejich orgánů a institucí, Uvede příklady 
institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů 
a státu 
Prozkoumá Ústavu ČR, seznámí se s jejím vnitřním 

Právní minimum. 
Právo a etika (morálka) - morální a právní normy. 
Právní norma, právní předpis a právní odvětví. Právní 
vztahy - fyzická a právnická osoba, účastníci a obsah 
právního 
vztahu, způsobilost k právům a povinnostem, 
způsobilost k právním úkonům (svéprávnost). 
Ústavní zákony - Ústava ČR, Listina základních práv a 
svobod, veřejný ochránce práv (ombudsman.) 
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členěním a vyhledá relevantní pasáže 
Uvědomí si důležitost ústavních zákonů a Ústavy jako 
nejvyšších právních předpisů českého právního řádu 

Moc zákonodárná - Parlament ČR, legislativní proces. 
Moc výkonná - prezident, vláda, státní zastupitelství. 
Moc soudní - soustava soudů v ČR. 
Politika - politická strana, volební kampaň, politické 
spektrum v ČR. 
Evropská unie a právo - závaznost právních předpisů 
EU v ČR. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

168 hodin 
prezentace vybraného zpravodajského tématu s použitím ICT technologií (word, power point, videa…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

168 hodin 
prezentace vybraného zpravodajského tématu s použitím ICT technologií (word, power point, videa…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

168 hodin 
prezentace vybraného zpravodajského tématu s použitím ICT technologií (word, power point, videa…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

168 hodin 
prezentace vybraného zpravodajského tématu s použitím ICT technologií (word, power point, videa…) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Osobnost 
- rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální, znaky jednotlivých vývojových období  
- osobnost, poznávání sebe sama 
- dospělost a stáří - co přináší hezkého a naopak, s jakými problémy jsou spojeny, vlastní představy o budoucnosti 
- sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí 
- introvertní a extrovertní typ osobnosti - výhody a nevýhody 
- temperament a jeho typy 
- charakter, charakterové vlastnosti 
- význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
- motivy, potřeby a zájmy 
vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita, kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Osobnost 
- rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální, znaky jednotlivých vývojových období  
- osobnost, poznávání sebe sama 
- dospělost a stáří - co přináší hezkého a naopak, s jakými problémy jsou spojeny, vlastní představy o budoucnosti 
- sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí 
- introvertní a extrovertní typ osobnosti - výhody a nevýhody 
- temperament a jeho typy 
- charakter, charakterové vlastnosti 
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- význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
- motivy, potřeby a zájmy 
vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita, kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Osobnost 
- rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální, znaky jednotlivých vývojových období  
- osobnost, poznávání sebe sama 
- dospělost a stáří - co přináší hezkého a naopak, s jakými problémy jsou spojeny, vlastní představy o budoucnosti 
- sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí 
- introvertní a extrovertní typ osobnosti - výhody a nevýhody 
- temperament a jeho typy 
- charakter, charakterové vlastnosti 
- význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
- motivy, potřeby a zájmy 
vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita, kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Osobnost 
- rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální, znaky jednotlivých vývojových období  
- osobnost, poznávání sebe sama 
- dospělost a stáří - co přináší hezkého a naopak, s jakými problémy jsou spojeny, vlastní představy o budoucnosti 
- sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí 
- introvertní a extrovertní typ osobnosti - výhody a nevýhody 
- temperament a jeho typy 
- charakter, charakterové vlastnosti 
- význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
- motivy, potřeby a zájmy 
vlohy, schopnosti, nadání, talent, genialita, kreativita 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Člověk v sociálních vztazích 
- chování, prožívání a jednání, asertivita, asertivní, pasivní a agresivní chování  
- stres - příznaky stresu, stresové situace, stresory, předcházení stresovým situacím 
- způsoby řešení životních situací - druhy konfliktu, typy chování v situaci konfliktu - útok, únik, řešení, doporučené způsoby řešení konfliktní situace 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace v různých životních situacích, případné 
neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným 
způsobem 

Vysvětlí, kdo je občanem obce či státu a jak je možné 
občanství ČR získat, 
na příkladech popisuje, čím se zabývá obecní úřad a s 
jakými problémy se na něj můžeme obracet, 
dokáže slušně vystupovat při vyřizování záležitostí na 
úřadě, 
popíše rozdíly mezi aktivním a pasivním občanem a 
uvědomí si, jakým občanem chce být on/ona, 
respektuje vybrané druhy protestu jako legitimní 
způsoby vyjádření názoru v demokratické společnosti, 
porovná výhody a nevýhody vyplývající ze členství v EU 
a porovná svůj pohled na EU se svými spolužáky. Na 
příkladech doloží práva a povinnosti plynoucí z 
občanství v EU. 

Občan svého státu. 
Obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní 
zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na 
správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam 
komunálních voleb. 
Jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, 
principy dobré správy. 
Občan České republiky - občan, občanství, státní 
příslušnost, migrace, imigrace, emigrace. 
Občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, 
práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU. 

VO-9-4-04 vyloží smysl voleb do zastupitelstev v 
demokratických státech a uvede příklady, jak mohou 
výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 

VO-9-5-01 popíše vliv začlenění ČR do EU na 
každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů 
ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 

VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy 
vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby 
jejich ochrany, uvede příklady 

Uvědomuje si, že znalost práva je pro život velmi 
důležitá, 
vysvětlí význam právní úpravy důležitých vztahů - 
vlastnictví, pracovní poměr, manželství, 
provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich 
důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících 
občanskoprávní vztahy - koupě, oprava či pronájem 
věci, 
objasní význam pojištění pro běžný život, 
vyjmenuje základní smluvní typy (kupní smlouva, 

Občan a právo. 
Odvětví práva a právní řád v ČR. 
Občanské právo v systému práva - občanský zákoník, 
fyzická a právnická osoba. 
Občanskoprávní vztahy, důsledky jednoduchých 
právních úkonů, osobní přeprava, koupě, oprava či 
pronájem věci. 
Vlastnické právo - věcné břemeno, katastr 
nemovitostí. 
Ochrana majetku - pojištění, pojistné smlouvy, 

VO-9-4-05 přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv 
spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy 
druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a 
svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni 
obrany státu 

VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých 
vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství 
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VO-9-4-07 provádí jednoduché právní úkony a chápe 
jejich důsledky, uvede příklady některých smluv 
upravujících občanskoprávní vztahy – osobní 
přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 

smlouva o dílo, darovací…), 
diskutuje o možnostech odškodnění poškozeného, 
uvede příklady, jak lze škodám předcházet, 
přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele 
a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, 
posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. 

duševní vlastnictví. 
Smluvní vztahy - základní smluvní typy, náležitosti 
smluv. 
Náhrada škody - odpovědnost za způsobenou škodu, 
možnosti odškodnění. 

VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 

Rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany 
občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při 
postihování trestných činů, 
dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a 
uvědomuje si rizika jejich porušování 
rozpozná protiprávní jednáni, rozliší přestupek a trestný 
čin, uvede příklady, 
diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. 

Právní ochrana. 
Orgány právní ochrany a sankce, které ukládají 
Správní řízení 
Přestupky. 
Trestní právo - trestné činy. 
Trestní právo - mladiství a děti mladší 15 let. Trestní 
právo - trestní řízení, presumpce neviny Občanské 
soudní řízení. 

VO-9-4-09 rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní 
ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a 
spolupráce při postihování trestných činů 

VO-9-4-10 rozpozná protiprávní jednání, rozliší 
přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady 

VO-9-4-11 diskutuje o příčinách a důsledcích 
korupčního jednání 

VO-9-3-04 vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku 
placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy 
pojištění a navrhne, kdy je využít 

Uvede příklady příjmů a výdajů státního rozpočtu a 
dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají 
občané, 
vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům 
nabízejí, porovná podnikání se zaměstnáním, zamyslí se 
nad výhodami a nevýhodami podnikání. 

Hospodaření. 
Stát a národní hospodářství - zásahy státu do 
ekonomiky, trh, mzda, statky, služby, konkurence, 
monopol, kartel, dotace. 
Státní rozpočet - příjmy a výdaje, daň z příjmů, daň z 
přidané hodnoty, spotřební daň. 
Sociální politika státu - systém sociálního zabezpečení, 
veřejné zdravotní pojištění, sociální dávky, význam 
solidarity mezi lidmi. 
Banky a bankovní ústavy - centrální banka a komerční 
banky, nákup a prodej valut. 
Možnosti podnikání - výhody a nevýhody podnikání, 
povinnosti živnostníka, obchodní rejstřík. 

VO-9-3-07 rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy 
státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, 
uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního 
rozpočtu získávají občané 

VO-9-1-06 zhodnotí a na příkladech doloží význam 
vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, 
jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a 
jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu 

Vybere příklady některých projevů globalizace, porovná 
jejich klady a zápory, 
charakterizuje některé globální problémy současnosti, 
popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život 

Globální svět. 
Problémy současného světa - závažnost a důsledky 
zásahů lidí do přírody, trvale udržitelný rozvoj. 
Globalizace - rozvojové cíle tisíciletí OSN, příčiny a 
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VO-9-5-03 uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a zápory 

lidstva, 
vysvětlí souvislosti globálních a lokálních problémů, 
uvede př. možných projevů a způsobů řešení glob. 
problémů na lokální úrovni - v obci, regionu, 
uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme 
vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své 
situace a svých možností přispívá k jejich řešení, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. 

souvislosti globálních a lokálních problémů a možnosti 
jejich řešení. 
Pomoc ČR v zahraničí - neziskové organizace, 
humanitární pomoc, solidarita mezi lidmi, pomoc v 
situaci ohrožení a obrany státu, fair trade. 

VO-9-5-04 uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše 
jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 

VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních 
problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů 
řešení globálních problémů na lokální úrovni – v obci, 
regionu 

VO-9-5-06 uvede příklady mezinárodního terorismu a 
zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, 
objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany 
státu a při řešení krizí nevojenského charakteru 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

306 

Výchova k občanství 9. ročník  

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Občan 
- obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb 
- jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, principy dobré správy 
- občan České republiky - občan, občanství, státní příslušnost, migeace, imigrace, emigrace 
občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU 
Občan a právo 
- odvětví práva a právní řád v ČR 
- občanské právo v systému práva - občanský zákoník, fyzická a právnická osoba, rodinné právo, svéprávnost 
- vlastnické právo - věcné břemeno, katastr nemovitostí 
- ochrana majetku - pojištění, pojistné smlouvy, duševní vlastnictví 
- smluvní vztahy - základní smluvní typy, náležitosti smluv 
- náhrada škody - odpovědnost za způsobenou škodu, možnosti odškodnění     

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Občan 
- obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb 
- jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, principy dobré správy 
- občan České republiky - občan, občanství, státní příslušnost, migeace, imigrace, emigrace 
občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU 
Občan a právo 
- odvětví práva a právní řád v ČR 
- občanské právo v systému práva - občanský zákoník, fyzická a právnická osoba, rodinné právo, svéprávnost 
- vlastnické právo - věcné břemeno, katastr nemovitostí 
- ochrana majetku - pojištění, pojistné smlouvy, duševní vlastnictví 
- smluvní vztahy - základní smluvní typy, náležitosti smluv 
- náhrada škody - odpovědnost za způsobenou škodu, možnosti odškodnění  
Hospodaření 
- stát a národní hospodářství - zásahy státu do ekonomiky, trh, mzda, statky, služby, konkurence, monopol, kartel, dotace 
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- státní rozpočet - příjmy a výdaje, daň z příjmů, dań z přidané hodnoty, spotřební daň 
- sociální politika státu - systém sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění, sociální dávky, význam solidarity mezi lidmi 
- banky a bankovní ústavy - centrální banka a komerční banky, hotovostní a bezhotovostní placení, účet, platební karty, úvěr, vklad, půjčka, cenný papír 
- rodinný rozpočet - příjmy a výdaje, vyrovnaný, schodkový a přebytkový rozpočet domácnosti 
možnosti podnikání - výhody a nevýhody podnikání, povinnosti živnostníka, obchodní rejstřík 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Občan 
- obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb 
- jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, principy dobré správy 
- občan České republiky - občan, občanství, státní příslušnost, migeace, imigrace, emigrace 
občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU 

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

Občan 
- obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb 
- jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, principy dobré správy 
- občan České republiky - občan, občanství, státní příslušnost, migeace, imigrace, emigrace 
občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Občan 
- obec a její obyvatelé - obec. úřad, obecní zastupitelstvo a rada obce, účast spoluobčanů na správě a řízení obce, právo volební a petiční, význam komunálních voleb 
- jednání na úřadě - zásady slušného chování na úřadě, principy dobré správy 
- občan České republiky - občan, občanství, státní příslušnost, migeace, imigrace, emigrace 
občan Evropské unie - ČR jako součást Evropské unie, práva a povinnosti plynoucí z občanství v EU 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Globální svět 
- problémy současného světa - závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody, trvale udržitelný rozvoj 
- globalizace - Rozvojové cíle tisíciletí OSN, příčiny a souvislosti globálních a lokálních problémů a možnosti jejich řešení 
pomoc ČR v zahraničí - neziskové organizae, humanitární pomoc, solidarita mezi lidmi, pomoc v situaci ohrožení a obrany státu, fair trade 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Globální svět 
- problémy současného světa - závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody, trvale udržitelný rozvoj 
- globalizace - Rozvojové cíle tisíciletí OSN, příčiny a souvislosti globálních a lokálních problémů a možnosti jejich řešení 
pomoc ČR v zahraničí - neziskové organizae, humanitární pomoc, solidarita mezi lidmi, pomoc v situaci ohrožení a obrany státu, fair trade 
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ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Globální svět 
- problémy současného světa - závažnost a důsledky zásahů lidí do přírody, trvale udržitelný rozvoj 
- globalizace - Rozvojové cíle tisíciletí OSN, příčiny a souvislosti globálních a lokálních problémů a možnosti jejich řešení 
pomoc ČR v zahraničí - neziskové organizae, humanitární pomoc, solidarita mezi lidmi, pomoc v situaci ohrožení a obrany státu, fair trade 

     

5.11 Fyzika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 2 2 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Fyzika 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět fyzika seznamuje se základními fyzikálními pojmy a zákony, učí žáky pozorovat a hledat souvislosti 
mezi základními fyzikálními jevy, formulovat hypotézy o příčinách přírodních jevů a vede k pochopení 
možnosti a nutnosti empiricky ověřovat měřením hypotézu. 

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

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

 seznamuje se základními fyzikálními pojmy a zákony 

 učí žáky pozorovat a hledat souvislosti mezi základními fyzikálními jevy 

 učí žáky měřit fyzikální veličiny s využitím empirických přístrojů 

 zahrnuje experimentální ověřování  některých  fyzikálních zákonů 

 učí žáky formulovat hypotézy o příčinách přírodních jevů 

 vede k pochopení možnosti a nutnosti empiricky ověřovat měřením hypotézu 
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Výuka probíhá většinou v pracovně fyziky, která je vybavená pomůckami k výuce, počítači s 
dataprojektorem,  někdy  v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. 
K obohacení učiva využíváme exkurzí dle plánu. 

Integrace předmětů  Fyzika 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Přírodopis 

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

Kompetence k učení: 

 umožňuje rozvíjet schopnost vyhledávat, třídit a propojovat informace formou zadávání referátů 

 učí samostatně pozorovat a experimentovat při laboratorních pracích a domácích pokusech 

 učí žáky výsledky porovnávat a vyvozovat z nich závěry při frontálních a laboratorních pracích, při 
kontrole domácích úkolů 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky, jak řešit problémové situace užitím úsudku a zkušeností při řešení úloh z praxe 

 kladením otázek a řízenou diskusí ve třídě vede žáky k nalezení efektivních způsobů řešení 
problémů 

 při motivačních pokusech učí žáky myslet kriticky a své názory obhajovat 

Kompetence komunikativní: 

 při laboratorních a jiných skupinových pracích komunikuje učitel se členy skupiny, vede je ke 
spolupráci a vzájemné komunikaci 

 formou písemného i ústního zkoušení a zadáváním referátů a prezentací  vede žáky  ke schopnosti 
logicky formulovat své myšlenky ústně i písemně 

Kompetence sociální a personální: 

 rozdělením do pracovních skupin při laboratorních pracích vede žáky k rozvíjení schopnosti 
spolupracovat, přijímat role a vést práci ve skupině 

 snaží se vytvářet příjemnou pracovní atmosféru důvěry a pohody 

 vede žáky k pochopení potřeby spolupráce a využívání zkušeností ostatních k dosažení cíle 
jednotlivce i skupiny 

Kompetence občanské: 

 diskutuje se žáky o problémech a přitom sám respektuje názory ostatních 
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 učí žáky chápat základní ekologické souvislosti a respektovat požadavky na kvalitní životní 
prostředí 

Kompetence pracovní: 

 seznamuje žáky se zásadami bezpečné práce s elektrickými přístroji a zařízeními se zásadami první 
pomoci při úrazu elektrickým proudem 

 využitím školních projektů vede žáky k pochopení nutnosti přistupovat k výsledkům pracovních 
činností člověka také z hlediska funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Fyzika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

Rozlišuje těleso a látku, zná příklady látek a těles, 
popíše rozdíl mezi pevnou, kapalnou a plynnou látkou a 
vlastnosti, kterými se od sebe liší, 
rozpozná, zda na dané těleso působí síla, 
pomocí prodloužené pružiny porovná podle velikosti 
dvě působící síly, 
změří sílu siloměrem, 
s porozuměním používá vztah F = m • g při řešení 
jednoduchých úloh, 

Stavba látek. 
Tělesa a látky. 
Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. 
Vzájemné působení těles, síla. 
Gravitační síla, gravitační pole. 
Částicové složení látek, atomy a molekuly. 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

F-9-2-03 změří velikost působící síly 
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umí popsat částicovou stavbu látek, 
zná pojem atom, molekula, sloučenina. 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

Má představu o tom, z čeho se skládá atom, 
umí vysvětlit elektrování těles, vznik iontu. 

Elektrické vlastnosti látek, složení atomu. 

F-9-2-03 změří velikost působící síly Vyjmenuje části magnetu a jejich vlastnosti, 
umí vysvětlit magnetizaci látky, 
má představu o silovém působení magnetického pole a 
o modelu magnetického pole Země. 

Magnetické vlastnosti látek. 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

Ovládá značky a jednotky základních veličin, 
vyjádří hodnotu veličiny a přiřadí jednotku, převádí díly 
a násobky jednotek, 
změří délku tělesa, výsledek umí vyjádřit v různých 
jednotkách, 
změří hmotnost pevných a kapalných těles na 
rovnoramenných vahách a výsledek zapíše ve vhodné 
jednotce, 
změří objem kapalného a pevného tělesa pomocí 
odměrného válce, 
změří teplotu pomocí teploměru, určí rozdíl teplot z 
naměřených hodnot, 
dovede předpovědět, zda se délka či objem tělesa zvětší 
nebo zmenší při změně teploty, 
změří čas pomocí stopek, odměří časové intervaly. 

Měření fyzikálních veličin: 
Délka. 
Hmotnost. 
Objem. 
Čas. 
Teplota. 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Stavba látek 
Tělesa a látky 
Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 
Vzájemné působení těles, síla 
Gravitační síla, gravitační pole 
Částicové složení látek, atomy a molekuly 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Měření fyzikálních veličin 
Délka 
Hmotnost 
Objem 
Teplota 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 
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Měření fyzikálních veličin 
Délka 
Hmotnost 
Objem 
Teplota 

    

Fyzika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé 
důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa 

Používá správně veličiny délka, objem, hmotnost, 
teplota, značky a jednotky, látky a tělesa, magnety, 
model atomu, iontu, elektrování těles. 

Opakování ze 6. ročníku. 

F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, 
že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na 
sebe působí 

F-9-1-03 předpoví, jak se změní délka či objem tělesa 
při dané změně jeho teploty 

F-9-1-04 využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, 
hmotností a objemem při řešení praktických problémů 

Chápe pojem jednotka, převody jednotek, 
aplikuje vzorec pro hustotu a objem, 
vyhledá potřebné veličiny v textu úlohy. 

Hustota. 
Výpočty hustoty a hmotnosti. 

F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná 
vzhledem k jinému tělesu 

Definuje klid a pohyb jako stálost nebo změnu polohy 
vzhledem k jinému tělesu, 
rozlišuje mezi dráhou a trajektorií, značka a jednotka 
dráhy, 
rozlišuje a popíše pohyb přímočarý, křivočarý, 
rovnoměrný, nerovnoměrný, posuvný, otáčivý, uvede 
příklad, 

Klid a pohyb tělesa. 
Trajektorie a dráha. 
Druhy pohybů. 
Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. 
Rychlost rovnoměrného pohybu. 
Řešení příkladů na rychlost. 

F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u 
rovnoměrného pohybu těles 
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vysvětlí rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb pomocí 
pojmů úsek dráhy, časový interval 
zná pojem, značku, jednotky m/s, km/h, vzorec 
rychlosti, 
aplikuje vzorec, převádí jednotky rychlosti, 
zná vzorec dráhy rov. pohybu, umí jej použít, 
sestrojí graf s(t), čte z něj, 
vysvětlí rozdíl mezi průměrnou rychlostí a průměrem 
rychlostí, 
umí vypočítat prům. rychlost, 
řeší problémové úlohy z praxe. 

Dráha při rovnoměrném pohybu. 
Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu. 

F-9-2-03 změří velikost působící síly Chápe pojem síla, silové pole gravitační, elektrické a 
magnetické účinky síly, 
dovede vysvětlit na příkladech vzájemné silové 
působení těles, 
zná vzorec, směr a působiště gravitační síly,gravitační 
zrychlení,závislost gr. síly na hmotnosti a gr. zrychlení 
pracuje se siloměrem, čte na stupnici, 
definuje 1 Newton pomocí gravitační síly, která působí 
na těleso o hmotnosti 0,1 kg, 
znázorní sílu pomocí orientované úsečky, 
zná pojem působiště, velikost a směr síly, 
nalezne graficky i početně výslednici, 
zná podmínky a příklady rovnováhy sil, 
umí graficky určit výslednici, 
zná značky pro třecí, tahovou a kolmou tlakovou sílu. 

Síla, vzájemné silové působení. 
Gravitační síla. 
Měření síly, siloměr. 
Znázornění síly. 
Skládání dvou sil opačného směru. 
Rovnováha sil. 
Skládání různoběžných sil se společným působištěm. 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

F-9-2-03 změří velikost působící síly Definuje těžiště jako působiště gr. síly na těleso, jeho 
značku T, 
prakticky určí těžiště u pravidelných těles a plochých 
těles, 
vysvětlí stabilní, vratkou a rovnovážnou polohu tělesa. 

Těžiště tělesa. 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování 
či předvídání změn pohybu těles při působení stálé 
výsledné síly v jednoduchých situacích 

Zná přesné znění Newtonových zákonů a 
vysvětlí je na příkladech z praxe, 
působení změnu rychlosti tělesa vysvětlí v závislosti na 

Newtonovy zákony. 
Zákon setrvačnosti – 1. Newtonův zákon. 
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hmotnosti tělesa a působící síle, 
vysvětlí na příkladech z praxe, proč nelze síly 
vzájemného působení skládat, 
používá pohybové zákony při objasňování běžných 
situací a při řešení problémových úloh. 

Zákon síly – 2. Newtonův zákon. 
Zákon akce a reakce – 3. Newtonův zákon. 

F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

Definuje veličinu rameno síly, páka, osa otáčení, 
ví, na čem závisí otáčivý účinek síly na těleso, 
definuje veličinu moment síly jako míru otáčivého 
účinku síly, 
vypočítá moment síly na páce, 
zná podmínku rovnováhy na páce, 
rozliší páku jednozvratnou, dvojzvratnou, 
rovnoramennou, nerovnoramennou, přímou a 
lomenou, 
pro každý druh páky uvede příklad zařízení, které ji 
obsahuje, 
vypočítá sílu nebo její rameno na páce v rovnováze ze 
tří dalších údajů, zakreslí pevnou, volnou kladku a 
jednoduchý kladkostroj 
zná výhodu pevné, volné i kladkostroje, vypočítá sílu na 
konci lana potřebnou k dosažení rovnováhy na pevné 
volné i kladkostroji 
ověří podmínky rovnováhy na pevné a volné kladce. 

Otáčivý účinek síly, páka. 
Rovnováha na páce. 
Druhy a užití pák. 
Pevná a volná kladka, kladkostroj. 

F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a 
výslednici 

Vysvětlí rozdíl mezi tlakovou silou a tlakem, 
zná vzorec pro výpočet tlaku, 
definuje jednotku 1 Pa, 
převádí jednotky tlaku, 
vysvětlí závislost tlaku na ploše a tlakové síle na 
příkladech z praxe, 
umí vypočítat tlak a tlakovou sílu, 
vyhledá vhodné veličiny v textu, 
vysvětlí vznik tření u drsných a hladkých ploch, 
zná závislost třecí síly na tlakové síle a drsnosti třecí 
plochy, 

Tlaková síla, tlak. 
Tlak v praxi. 
Výpočty tlaku. 
Tření, třecí síla. 
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vysvětlí, proč tření nezávisí na obsahu styčné plochy, 
zná druhy tření (klidové, smykové, valivé). 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

Vysvětlí pojmy nestlačitelnost, tekutost, vodorovná 
hladina, dělitelnost…, 
zná znění Pascalova zákona a jeho důsledky v praxi, 
vysvětlí vznik tlaku na základě vlastností kapalin, 
zná lis a zvedák, vysvětlí základní části a zakreslí 
schéma, 
umí vypočítat tlak v kapalině a sílu na velký píst, 
vysvětlí vznik hydrostatické tlakové síly, 
zná vzorec pro výpočet, 
zná závislost na hloubce pod hladinou, hustotě kapaliny, 
obsahu plochy a gravitaci 
zná směr působení Fh, 
zná rozdíl mezi silou a tlakem, 
zná vzorec pro výpočet tlaku, 
vysvětlí rozdíl mezi Pascalovým tlakem a 
hydrostatickým tlakem, 
vypočítá hydrostatickou sílu a tlak, 
vysvětlí hydrostatický paradox, 
zná souvislost hydrostatické síly a vztlakové síly, 
zná vztah mezi gravitační a vztlakovou silou, 
ví, na čem závisí vztlaková síla, 
zná přesnou formulaci Arch. zákona a umí objasnit jeho 
podstatu , 
zná vzorec pro výpočet vztlakové síly, 
aplikuje vzorec v praktických úlohách, 
určí výslednici vztlakové a gravitační síly, 
vysvětlí plování, vznášení a potápění stejnorodého 
tělesa, 
pracuje s hustotou tělesa a kapaliny, 
vysvětlí podstatu plování nestejnorodého tělesa v 
závislosti na jeho tvaru a průměrné hustotě ponořené 
části tělesa, 

Mechanika kapalin. 
Základní vlastnosti kapalin. 
Pascalův zákon. 
Hydraulická zařízení. 
Výpočty. 
Působení gravitace na kapalinu v klidu. 
Hydrostatický tlak. 
Vztlaková síla v kapalině. 
Archimédův zákon. 
Výpočty vztlakové síly. 
Potápění, vznášení a plování stejnorodého tělesa v 
kapalině. 
Plování nestejnorodých těles. 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 
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vysvětlí princip hustoměru, 
zná princip ponorky, 
ověřuje podmínky Arch. zákona, 
řeší problémové úlohy s využitím Archimédova zákona. 

F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v 
klidných tekutinách pro řešení konkrétních 
praktických problémů 

Pozná vlastnosti plynů - rozpínavost, tekutost, model 
stavby, 
nestálý tvar ani objem, 
ví, co je atmosféra a co obsahuje, 
umí vysvětlit vznik atmosférického tlaku i jeho změny s 
nadmořskou výškou, 
zná podstatu Torricelliho pokusu, 
vysvětlí princip otevřeného rtuťového tlakoměru, 
umí nakreslit a popsat aneroid, vysvětlit jeho fungování, 
zná pojem izobara, normální tlak, 
popíše a zná princip barografu, 
zná funkci a princip výškoměru a kde se tyto přístroje 
používají, 
zná vztah vztlakové a gravitační síly, 
zná Archimédův zákon v plynech a jeho 
důsledky,aplikuje tento zákon v praxi: 
vysvětlí princip balónu a vzducholodi, 
vysvětlí pojem podtlak a přetlak plynu v uzavřené 
nádobě, 
vysvětlí princip a funkci kapalinového a deformačního 
manometru, 
řeší problémové úlohy z praxe. 

Základní vlastnosti plynů. 
Atmosféra a atmosférický tlak. 
Torricelliho pokus, měření atmosférického tlaku. 
Změny atmosférického tlaku. 
Vztlaková síla v atmosféře, balón. 
Tlak plynu v uzavřené nádobě, manometr. 

F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 

 Dovede vyjmenovat členění atmosféry,  
 objasní pojem meteorologie,  
 orientuje se v základních meteorologických prvcích,  
 rozumí měření základních meteorologických jevů,  
 zná hlavní znečišťující látky,  
 objasní pojem skleníkové plyny,  
 chápe pojem přízemní a stratosférický ozon,  
 vysvětlí skleníkový efekt.  

Atmosféra, atmosférické jevy. 
Složení atmosféry Země. 
Meteorologie. 
Základní meteorologické jevy. 
Problémy atmosféry. 
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Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Hustota 
Výpočty hustoty a hmotnosti 
Pevná a volná kladka, kladkostroj 
Laboratorní práce 
Archimédův zákon 
Laboratorní práce 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Hustota 
Výpočty hustoty a hmotnosti 
Newtonovy zákony 
Zákon setrvačnosti – 1. Newtonův zákon 
Zákon síly – 2. Newtonův zákon Zákon akce a reakce – 3. Newtonův zákon 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Síla, vzájemné silové působení 
Gravitační síla 
Základní vlastnosti plynů 
Atmosféra a atmosférický tlak 
Torricelliho pokus, měření atmosférického tlaku 
Změny atmosférického tlaku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Newtonovy zákony 
Zákon setrvačnosti – 1. Newtonův zákon 
Zákon síly – 2. Newtonův zákon Zákon akce a reakce – 3. Newtonův zákon 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Atmosféra, atmosférické jevy 
Složení atmosféry Země 
Meteorologie 
Základní meteorologické jevy 
Problémy atmosféry 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Atmosféra, atmosférické jevy 
Složení atmosféry Země 
Meteorologie 
Základní meteorologické jevy 
Problémy atmosféry 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

Zná pojmy bodový a plošný zdroj světla, 
rozlišuje optická prostředí, 
zná pojem paprsek, 
vysvětlí druhy světelných svazků, 
rozlišuje mezi plným stínem, polostínem a vrženým 
stínem, 
ví, co je fáze nebeského tělesa 
zná čtyři fáze Měsíce a princip jejich vzniku, 
zná oběžnou dobu Měsíce a dobu jeho rotace, 
vysvětlí zatmění Slunce (úplné a částečné)a zatmění 
Měsíce, 
definuje rychlost světla jako mezní rychlost ve vesmír a 
zná číselnou hodnotu rychlosti světla ve vakuu a značku 
c. 

Základy optiky. 
Zdroje a šíření světla. 
Stín. 
Fáze Měsíce. 
Zatmění Slunce a Měsíce. 
Rychlost světla. 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu 
světla při řešení problémů a úloh 

Vysloví zákon odrazu a dovede ho využít v praxi, 
zná rozdíl mezi zrcadlem dutým a vypuklým a uvede 
příklady jejich využití v praxi, 
najde pokusně ohnisko dutého zrcadla. 

Odraz světelného paprsku. 
Zrcadla. 

F-9-6-08 rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou 
různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke 
kolmici či od kolmice, a využívá této skutečnosti při 
analýze průchodu světla čočkami 

Vysloví zákon lomu, 
rozhodne, kdy se světlo bude lámat ke kolmici, kdy od 
kolmice, 
zná pojem totální reflexe a jeho projevy v praxi, 
rozliší spojku, rozptylku, 
najde pokusně ohnisko tenké spojky, 
zná využití čoček v optických přístrojích, 
porozumí pojmům krátkozrakost, dalekozrakost a 

Lom světla na optickém rozhraní. 
Optické čočky. 
Vady zraku a jejich korekce. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

321 

Fyzika 8. ročník  

způsoby nápravy očních vad brýlemi, 
vysvětlí rozklad bílého světla optickým hranolem, vznik 
duhy. 

F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci 
vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa 

Rozumí pojmu mechanická práce, 
dokáže rozhodnout, kdy těleso ve fyzice koná práci, kdy 
nekoná práci 
aplikuje vzorce pro výpočet práce, výkonu, energie, 
vysvětlí pojmy polohová a pohybová 
energie, určí změnu těchto energií z vykonané práce, 
rozumí přeměnám energií a dokáže je objasnit na 
příkladech. 

Práce a energie. 
Mechanická práce. 
Pohybová a polohová energie. 
Vzájemné přeměny polohové a pohybové energie. 

F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení 
konkrétních problémů a úloh 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

Chápe pojem vnitřní energie tělesa na základě 
tepelného pohybu všech částic tělesa, 
ví, že vykonáním práce se vnitřní energie zvětšuje ( 
např. při tření), 
rozliší tepelnou výměnu vedením, prouděním a vysvětlí 
princip tepelné výměny, 
rozpozná tyto druhy v přírodě, v životě, 
dokáže určit množství tepla přijatého a odevzdaného 
tělesem ze vztahu 
Q = m • c • ( t – to ) 
využije tento vztah k vysvětlení, na čem teplo závisí, 
vysvětlí energii slunečního záření a její současné využití 
a význam pro život. 

Teplo. 
Vnitřní energie tělesa. 
Tepelná výměna. 
Teplo přijaté a odevzdané tělesem. 
Využití energie slunečního záření. 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté 
či odevzdané tělesem 

Rozpozná jednotlivé skupenské přeměny a je schopen 
uvést praktický příklad tání, tuhnutí, vypařování, varu, 
kondenzace, sublimace, desublimace, 
vysvětlí pojem skupenské teplo a měrné skupenské 
teplo, 
ví, kdy nastává kapalnění vodní páry v ovzduší a 
důsledky tohoto jevu - vznik jinovatky, mlhy, rosy, 
objasní jev anomálie vody a jeho důsledky v přírodě. 

Změny skupenství. 
Tání a tuhnutí. 
Skupenské teplo. 
Vypařování a var. 
Kapalnění. 
Desublimace a sublimace. 
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F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

Seznámí se s typy spalovacích motorů, dokáže popsat 
jejich činnost a zná jejich využití a vliv používání 
jednotlivých typů na životní prostředí. 

Pístové spalovací motory. 
Spalovací motory vznětové. 
Spalovací motory zážehové. 
Další motory. 

F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

Používá základní pojmy ( atom a jeho složení, molekula, 
iont ), 
na základě znalosti druhu náboje rozhodne, zda se 
budou dvě tělesa přitahovat či odpuzovat, 
získá představu o jednotce elektrického náboje, 
pozná elektroskop a Van de Graaffův generátor a zná 
jejich využitím, 
rozumí pojmům elektrostatická indukce a polarizace 
izolantu, 
pokusně se přesvědčí o existenci elektrického pole, 
pochopí pojem elektrické pole, znázorní jeho model, 
dokáže zakreslit obraz různých elektrických polí pomocí 
myšlených čar – siločar. 

Elektrostatika. 
Elektrický náboj. 
Elektrování těles. 
Jednotka elektrického náboje. 
Elektroskop. 
Vodič a izolant v elektrickém poli. 
Siločáry elektrického pole. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Základy optiky 
Zdroje a šíření světla 
Stín 
Fáze Měsíce 
Zatmění Slunce a Měsíce 
Rychlost světla 
Práce a energie 
Vzájemné přeměny polohové a pohybové energie 
Pístové spalovací motory 
Spalovací motory vznětové 
Spalovací motory zážehové 
Další motory 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Základy optiky 
Zdroje a šíření světla 
Stín 
Fáze Měsíce 
Zatmění Slunce a Měsíce 
Rychlost světla 
Práce a energie 
Vzájemné přeměny polohové a pohybové energie 
Pístové spalovací motory 
Spalovací motory vznětové 
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Spalovací motory zážehové 
Další motory 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Práce a energie 
Vzájemné přeměny polohové a pohybové energie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Práce a energie 
Vzájemné přeměny polohové a pohybové energie 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Teplo 
Vnitřní energie tělesa 
Tepelná výměna 
Teplo přijaté a odevzdané tělesem 
Využití energie slunečního záření 
Pístové spalovací motory 
Spalovací motory vznětové 
Spalovací motory zážehové 
Další motory 

    

Fyzika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický 
obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu 

Chápe pojem jednoduchý a rozvětvený elektrický 
obvod, zapojí ho dle schématu, 

Zákony el. proudu v obvodech. 
Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod. 
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F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 

zná základní elektrotechnické značky, rozlišuje 
uzavřený, otevřený obvod 
chápe pojem elektrický proud jako usměrněný pohyb 
volných částic s elektrickým nábojem v různých typech 
látek, 
zná pojem elektrolýza, elektroda, elektrolyt, 
zná značku a jednotku elektrického proudu, vzorec pro 
výpočet elektrického proudu pomocí elektrického 
náboje, 
zná značku a jednotku elektrického napětí, 
aplikuje vzorce pro výpočet proudu a napětí v 
příkladech, 
ovládá převody jednotek proudu a napětí, 
umí použít ampérmetr a voltmetr v jednoduchém 
obvodu, změří proud a napětí v jednoduchém a 
rozvětveném elektrickém obvodu, 
vysvětlí princip Voltova článku, elektrod a elektrolytu a 
el. článků, baterie článků, akumulátorů. 
Odvodí a vysloví Ohmův zákon, umí ho vyjádřit 
vzorcem, 
zná značku a jednotku elektrického odporu, převody 
jednotek, aplikuje v příkladech, pozná rezistor a jeho 
využití, 
vysvětlí závislost elektrického odporu na délce, 
materiálu, průřezu a teplotě, vyhledá měrný odpor v 
tabulkách a řeší příklady, zapojí rezistorů za sebou, 
vedle sebe i kombinované obvody, 
řeší příklady na výsledný odpor, vysvětlí využití reostatu 
jako dělič napětí i k regulaci proudu, 
využívá značky, jednotky, vzorce el. práce, el. energie, 
el. příkonu. 

Elektrotechnické značky. 
Elektrický proud v uzavřeném obvodu. 
Směr proudu. 
Výpočet a měření elektrického proudu. 
Výpočet a měření elektrického napětí. 
Zdroje elektrického napětí. 
Ohmův zákon. 
Elektrický odpor. 
Rezistory. 
Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče. 
Měrný elektrický odpor. 
Výpočet elektrického odporu v sériovém a paralelním 
obvodu. 
Reostat. 
Elektrická práce a elektrická energie. 
Elektrický příkon. 

F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při 
řešení praktických problémů 

F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání 
různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 
životní prostředí 

Používá základní pojmy o atomu - umí vysvětlit pojem 
izotop, nuklid, 
zná pojem radioaktivita, druhy záření a využití záření v 

Jaderná energie. 
Atomová jádra. 
Radioaktivita. 
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běžném životě, 
rozliší dva typy jaderných reakcí, 
vysvětlí, jak se štěpí atomové jádro, přeměnovou řadu, 
na jakém principu funguje jaderný reaktor, bomba, 
popíše, jak je zajištěn bezpečný provoz v jaderné 
elektrárně, 
dokáže popsat nepříznivý vliv radioaktivního záření na 
člověka a seznámí se s možnostmi ochrany člověka. 

Druhy záření. 
Jaderné reakce. 
Jaderný reaktor, bomba. 
Ochrana člověka před zářením. 

F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o 
vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik 
indukovaného napětí v ní 

Rozlišuje druhy magnetů, 
chápe princip zmagnetování tělesa, 
umí zakreslit magnetické indukční čáry, 
vysvětlí princip elektromagnetu, 
pozná cívku, využívá Ampérovo pravidlo pravé ruky, 
stejnorodé magnetické pole, 
vysvětlí činnost cívky s proudem otáčivé kolem osy, 
vysvětlí funkci elektromotoru a jeho části a dovede 
vysvětlit vznik indukovaného proudu. 

Elektromagnetické jevy. 
Magnetické pole. 
Magnetické pole cívky s proudem. 
Působení magnetického pole na cívku s proudem. 
Stejnosměrný elektromotor. 
Elektromagnetická indukce. 
Generátory. 

F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a 
změří elektrický proud a napětí 

Objasní časovou proměnnost střídavého proudu a 
dovede ji znázornit sinusoidou, 
rozlišuje stejnosměrný proud od střídavého, 
používá pojmy amplituda, okamžitá hodnota proudu a 
napětí, perioda, frekvence, efektivní hodnota proudu a 
napětí, 
umí popsat transformátor a vysvětlit jeho činnost, 
vysvětlí, jak se vyrábí a rozvádí elektrický proud, zvládá 
bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a 
zařízeními. 

Střídavý elektrický proud. 
Vznik střídavého proudu. 
Fyzikální veličiny popisující Střídavý elektrický proud. 
Efektivní hodnoty. 
Transformátor. 
Elektrická rozvodná sítˇ. 
Bezpečnost práce s elektrickým proudem. 

F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu Rozlišuje vodič, izolant a polovodič, 
pozná čistý a příměsový polovodič, 
pozná a vysvětlí elektronovou a děrovou vodivost, 
vysvětlí princip přechodu PN v propustném a závěrném 
směru, 
dovede zapojit polovodičovou diodu v závěrném a 
propustném směru, 

Vedení elektrického proudu v polovodičích. 
Vedení elektrického proudu v pevných látkách. 
Polovodiče typu P a N. 
Využití polovodičů. 
Polovodičová dioda. 
Další elektrotechnické součástky s přechodem PN. 
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zná další elektrotechnické součástky a uvede využití 
polovodičů v technice. 

F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí 
pro šíření zvuku 

Rozpozná zdroje zvuku, 
umí vysvětlit příčinu vzniku zvuku, 
umí vyhledat rychlost šíření zvuku v různých 
prostředích, 
užívá správně pojmu frekvence zvuku, 
využívá poznatků k vysvětlení odrazu zvuku na 
překážce, ozvěny, pohlcování zvuku, 
vysvětlí pojem výška zvukového tónu, intenzita zvuku a 
jednotku decibel, 
aplikuje poznatky k využití akustiky pro reprodukci a 
šíření zvuku. 

Zvukové jevy. 
Zvuk, zdroje zvuku. 
Tón, výška tónu, kmitočet, hlasitost. 
Nucené chvění. 
Odraz zvuku. 

F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu 
nadměrného hluku na životní prostředí 

F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a 
měsíců planet kolem planet 

Vyjmenuje planety Sluneční soustavy, 
vysvětlí princip pohybu planet kolem Slunce, 
rozliší planetu a hvězdu, ví, jaké děje se odehrávají na 
Slunci, 
umí rozlišit další vesmírné útvary (měsíce, planetky, 
komety, meteoroidy) 
objasní střídání dne, noci, ročních období, 
vysvětlí jednotlivé měsíční fáze, 
pozná základní souhvězdí severní a jižní oblohy, 
seznámí se měřením vzdáleností ve vesmíru, jednotky. 

Základy astronomie. 
Sluneční soustava. 
Pohyby těles sluneční soustavy. 
Orientace na obloze. 
Změny vzhledu oblohy. 
Hvězdy. 
Struktura vesmíru. 
Rozpínání vesmíru. 
Dalekohledy. 

F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zákony el. proudu v obvodech 
Elektrická práce a elektrická energie 
Elektrický příkon 
Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 
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Zvukové jevy 
Zvuk, zdroje zvuku 
Tón, výška tónu, kmitočet, hlasitost 
Nucené chvění 
Odraz zvuku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zákony el. proudu v obvodech 
Elektrická práce a elektrická energie 
Elektrický příkon 
Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 
Střídavý elektrický proud 
Vznik střídavého proudu 
Fyzikální veličiny popisující Střídavý elektrický 
proud 
Efektivní hodnoty  
Transformátor 
Elektrická rozvodná sítˇ 
Bezpečnost práce s elektrickým proudem 
Vedení elektrického proudu v polovodičích 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zákony el. proudu v obvodech 
Elektrická práce a elektrická energie 
Elektrický příkon 
Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
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Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 
Střídavý elektrický proud 
Vznik střídavého proudu 
Fyzikální veličiny popisující Střídavý elektrický 
proud 
Efektivní hodnoty  
Transformátor 
Elektrická rozvodná sítˇ 
Bezpečnost práce s elektrickým proudem 
Vedení elektrického proudu v polovodičích 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Zákony el. proudu v obvodech 
Elektrická práce a elektrická energie 
Elektrický příkon 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 

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

Jaderná energie 
Atomová jádra 
Radioaktivita 
Druhy záření 
Jaderné reakce 
Jaderný reaktor, bomba 
Ochrana člověka před zářením 
Střídavý elektrický proud 
Vznik střídavého proudu 
Fyzikální veličiny popisující Střídavý elektrický 
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proud 
Efektivní hodnoty  
Transformátor 
Elektrická rozvodná sítˇ 
Bezpečnost práce s elektrickým proudem 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Základy astronomie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Základy astronomie 

     

5.12 Chemie  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Chemie 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět chemie učí zkoumat základní chemické pojmy a zákonitosti, směřuje k pochopení zákonitostí 
přírody, vede k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

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

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9.ročníku po dvou hodinách týdně. 

 vede k podchycení a rozvíjení zájmu o obor 

 učí zkoumat základní chemické pojmy a zákonitosti pomocí jednoduchých chemických pokusů i 
metod racionálního myšlení 
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 učí klást si otázky o příčinách, průběhu a souvislostech chemických dějů, tyto otázky správně 
formulovat a hledat na ně odpovědi, získané poznatky umět uplatnit při řešení praktických 
problémů 

 směřuje k pochopení zákonitostí přírody a ochraně životního prostředí 

 podporuje získávání a upevňování dovedností chránit si zdraví své i ostatních podle pravidel 
bezpečné práce s chemickými látkami 

Výuka probíhá v pracovně chemie, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných 
výukových programů. K obohacení učiva využíváme exkurzí dle plánu. 

Integrace předmětů  Chemie 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Přírodopis 

 Člověk a svět práce 

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

Kompetence k učení: 

 podporuje u žáka snahu zkoumat vlastnosti a přeměny látek jednoduchými metodami, získané 
informace objektivně zhodnotit a využít k dalšímu učení 

 motivuje žáka k hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení 

 seznamuje žáka se správným používáním chemických termínů, symbolů i značek 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáka na základě zkoumán rozpoznat a formulovat problém, chápat vzájemné souvislosti, volit 
různé způsoby řešení a obhájit svá rozhodnutí 

 vede žáka k řešení problémových situací z běžného života 

 přispívá k využívání různých zdrojů informací k získání poznatků 

Kompetence komunikativní: 

 seznamuje žáka se správným používáním chemických symbolů a značek 

 vede žáka k dovednosti stručně, přehledně a objektivně informovat o výsledcích svých pozorování 
a svůj názor obhájit 

Kompetence sociální a personální: 

 učí žáka při řešení problémů spolupracovat s ostatními a respektovat jejich názor 

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Chemie 

 seznámí žáka s rozvojem chemie, možnostmi jejího zneužití a odpovědností za zachování životního 
prostředí 

 podporuje u žáka respektování pravidel pro práci s chemickými látkami, řádu učebny a chemické 
laboratoře 

 vede žáka k zodpovědnému chování v krizových situacích ke zdraví svému i ostatních 

Kompetence pracovní: 

 vede žáka k plánovitému zkoumání látek, k postupnému zpracovávání a vyhodnocování získaných 
informací 

 klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a 
laboratorními pomůckami 

 motivuje žáka k využívání svých dovedností a znalostí v běžném životě a k dalšímu vzdělávání 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Chemie 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vysvětlí, čím se zabývá chemie,  
 uvede příklady chemické výroby, rizika pro společnost, 
mezipředmětové vztahy.  

Úvod do chemie. 
Vymezení chemie. 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
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CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

Rozliší tělesa a látky, 
uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek, rozpozná 
skupenství látek a jejich změny, 
u běžných dějů rozpozná, kdy dochází k přeměnám 
látek, 
zná zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři, 
rozpozná nebezpečné chemické látky a uvede pravidla 
pro práci s nimi, 
poskytne a přivolá první pomoc. 

Zkoumání vlastností látek. 
Vlastnosti látek – skupenství, rozpustnost, elektrická a 
tepelná vodivost, hustota, barva. 
Přeměny látek. 
Pokus v chemii – bezpečnost při experimentální 
činnosti. 
Chemická laboratoř a její vybavení (pomůcky, 
chemikálie, nebezpečné chemické látky). 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Rozliší směsi od chemicky čistých látek, 
vysvětlí rozdíl mezi stejnorodou a různorodou směsí, 
uvede příklady různorodých směsí v běžném životě, 
uvede příklady stejnorodých směsí v plynném, 
kapalném a pevném skupenství, 
správně používá pojmy: složka roztoku, rozpuštěná 
látka, rozpouštědlo, nasycený a nenasycený roztok, 
koncentrovanější a zředěný roztok, 
vysvětlí a aplikuje v praxi poznatky o vlivu teploty, 
míchání, velikosti povrchu rozpouštěné látky na rychlost 
rozpouštění, 
vypočítá složení roztoku (hmotnostní zlomek) a připraví 
roztok požadovaného složení, 
vysvětlí princip a postup pro oddělování složek směsí 
(usazování, filtrace, destilace, krystalizace) 
uvede jejich využití v praxi, 
provede filtraci ve školních podmínkách, 
navrhne postup oddělování složek směsí v běžném 
životě. 

Směsi. 
Třídění chemických látek. 
Rozdělení a charakteristika směsí. 
Směsi různorodé (suspenze, emulze, pěna, mlha, 
dým). 
Směsi stejnorodé – roztoky (druhy, vznik, složení). 
Oddělování složek směsí. 
Usazování, filtrace, destilace, krystalizace. 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 

CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky 
roztok daného složení 

CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující 
rozpouštění pevných látek 

CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede 
oddělování složek směsí o známém složení; uvede 
příklady oddělování složek v praxi 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

Používá názvy a značky vybraných chemických prvků, 
orientuje se v periodické tabulce, 
s periodickou tabulkou umí nakreslit schéma atomu 
prvku. 

Částicové složení látek. 
Stavba atomu – jádro (protony, neutrony), obal 
(elektrony, valenční elektrony), protonové číslo. 
Chemické prvky – názvy, značky. 
Periodická tabulka. 

CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
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CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě 
chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a 
usuzuje na jejich možné vlastnosti 

Vyhledá v periodické tabulce prvky podobných 
vlastností, 
rozpozná kovy, nekovy, odhadne jejich společné 
vlastnosti, 
zná skupenství nejznámějších prvků, 
uvede vlastnosti a příklady využití vybraných kovů, 
zná pojem těžké kovy a jejich vliv na člověka, 
vysvětlí pojem koroze a její příčiny, uvede způsoby 
ochrany před korozí, 
popíše vlastnosti a uvede příklady využití vybraných 
nekovů. 

Chemické prvky. 
Chemické prvky – rozdělení (kovy, polokovy, nekovy). 
Kovy – Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au, slitiny. 
Nekovy – H, O, C, S, N, Cl. 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

Zná složení vzduchu, 
vysvětlí pojem smog, inverze a jejich vliv na zdraví 
člověka, 
zná příčiny znečišťování ovzduší a uvede opatření proti 
znečišťování, 
vysvětlí význam vzduchu pro život člověka. 

Vzduch. 
Složení a význam vzduchu. 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze). 
Význam vzduchu. 

CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

Zná podstatu chemické vazby, 
vysvětlí rozdíl mezi prvkem a sloučeninou, 
odvodí složení chemické sloučeniny ze vzorce, 
popíše stavbu atomu a vznik iontů z elektricky 
neutrálního atomu, 
pojmenuje a zapíše nejběžnější kationty, 
používá pojmy chemická látka, prvek, molekula, atom, 
ion ve správných souvislostech, 
vysvětlí význam symbolů v chemické rovnici, rozliší 
výchozí látky a produkty, 
vysvětlí, jak použije v praxi poznatky o faktorech 
ovlivňujících průběh chemické reakce 
umí zformulovat zákon zachování hmotnosti a využít jej 
při řešení jednoduchých úloh 
správně používá pojmy látkové množství, molární 
hmotnost, celková hmotnost 

Chemická vazba a chemické reakce. 
Chemická vazba. 
Ionty (kation, anion). 
Chemická reakce, slučování a rozklad. 
Faktory ovlivňující průběh chemické reakce 
Zákon zachování hmotnosti. 
Výpočty – látkové množství, molární hmotnost, 
celková hmotnost. 
Výpočty z chemických rovnic. 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky 
nebo produktu 

CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení 
jejich nebezpečnému průběhu 
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vypočítá úlohy s využitím veličin m, M, n 
vypočítá hmotnost výchozích látek nebo produktů. 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Umí použít pravidla pro názvosloví halogenidů, 
zapíše vzorec a uvede název halogenidu s použitím 
oxidačních čísel, 
zná vlastnosti, význam a využití NaCl, 
správně používá pravidla pro názvosloví oxidů, 
vytvoří vzorec z názvu oxidu a naopak, 
popíše vlastnosti a využití vybraných oxidů a posoudí 
jejich vliv na životní prostředí, 
vytvoří vzorec z názvu sulfidu a naopak, 
popíše vlastnosti a využití vybraných sulfidů. 

Dvouprvkové sloučeniny. 
Názvosloví chemických sloučenin. 
Halogenidy – názvosloví, zástupci (chlorid sodný). 
Oxidy – názvosloví, zástupci (oxid siřičitý, uhelnatý, 
uhličitý – skleníkový efekt, oxidy dusíku, oxid 
vápenatý, křemičitý, hlinitý). 
Sulfidy. 
Další dvouprvkové sloučeniny. 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady 
jejich výskytu a použití 

Rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou a odpadní, 
uvede příklady jejich výskytu a využití v praxi, 
vysvětlí podstatu výroby pitné vody ve vodárnách, 
uvede zdroje znečištění vod a opatření zabraňující 
znečištění. 

Voda. 
Druhy vod. 
Pitná voda – zdroje, výroba. 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti 
znečištění. 

CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu 
v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne 
nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace 
znečištění 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Orientuje se na stupnici pH, zná pojem indikátor pH, 
rozliší kyselé a zásadité pH univerzálním indikátorovým 
papírkem, 
objasní pojem hydroxid, 
používá pravidla pro názvosloví hydroxidů, umí vytvořit 
vzorec z názvu a naopak, 
uvede zásady bezpečné práce s hydroxidy a ví, jak 
poskytnout první pomoc při poleptání, 
zná vzorce, vlastnosti a význam vybraných hydroxidů, 
vysvětlí pojem kyselina, 
používá pravidla pro názvosloví bezkyslíkatých a 
kyslíkatých anorganických kyselin, 
zná vzorce, vlastnosti a význam vybraných kyselin, 
zná zásady bezpečné práce s kyselinami, umí 
poskytnout první pomoc při poleptání, 

Tříprvkové sloučeniny. 
pH, indikátory pH. 
Hydroxidy – charakteristika, názvosloví, zástupci 
(hydroxid draselný, sodný, vápenatý). 
Kyseliny – charakteristika, rozdělení. 
Bezkyslíkaté kyseliny - názvosloví, zástupci (kyselina 
chlorovodíková). 
Kyslíkaté kyseliny – názvosloví, zástupci (kyselina 
sírová, dusičná). 
Kyselé deště. 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

CH-9-5-02 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich 
vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim 
lze předcházet 

CH-9-5-03 orientuje se na stupnici pH, změří reakci 
roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a 
uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 
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vysvětlí vznik kyselých dešťů a posoudí jejich vliv na 
životní prostředí. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Úvod do chemie 
Vymezení chemie  
Zkoumání vlastností látek 
Vlastnosti látek – skupenství, rozpustnost, elektrická 
a tepelná vodivost, hustota, barva 
Přeměny látek 
Pokus v chemii – bezpečnost při experimentální 
činnosti 
Chemická laboratoř a její vybavení (pomůcky, chemikálie, nebezpečné 
chemické látky) 
Vzduch 
Složení a význam vzduchu 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze) 
Význam vzduchu 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Úvod do chemie 
Vymezení chemie  
Zkoumání vlastností látek 
Vlastnosti látek – skupenství, rozpustnost, elektrická 
a tepelná vodivost, hustota, barva 
Přeměny látek 
Pokus v chemii – bezpečnost při experimentální 
činnosti 
Chemická laboratoř a její vybavení (pomůcky, chemikálie, nebezpečné 
chemické látky) 
Dvouprvkové sloučeniny 
Halogenidy 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

339 

Chemie 8. ročník  

Oxidy  
Sulfidy 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Chemické prvky  
Chemické prvky – rozdělení (kovy, polokovy, nekovy) 
Vzduch 
Složení a význam vzduchu 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze) 
Význam vzduchu 
Dvouprvkové sloučeniny 
Halogenidy 
Oxidy  
Sulfidy 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Vzduch 
Složení a význam vzduchu 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze) 
Význam vzduchu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Vzduch 
Složení a význam vzduchu 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze) 
Význam vzduchu 
Dvouprvkové sloučeniny 
Halogenidy 
Oxidy  
Sulfidy 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Vzduch 
Složení a význam vzduchu 
Znečišťování ovzduší (smog, inverze) 
Význam vzduchu 
Dvouprvkové sloučeniny 
Halogenidy 
Oxidy  
Sulfidy 
Voda 
Druhy vod  
Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Voda 
Druhy vod  
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Pitná voda – zdroje, výroba 
Odpadní voda – zdroje znečištění, opatření proti znečištění 
Tříprvkové sloučeniny 
Hydroxidy 
Kyseliny 

    

Chemie 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Rozliší látky, které patří mezi soli, 
zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců názvy, 
uvede vybrané metody přípravy solí a jednoduchým 
způsobem sůl připraví, 
vysvětlí pojem neutralizace, provede ji, zdůvodní její 
využití v praxi, 
zná vlastnosti a využití vybraných solí v praxi a jejich vliv 
na životní prostředí. 

Soli. 
Soli – charakteristika, názvosloví. 
Vznik solí. 
LP – neutralizace. 
Zástupci solí. 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných 
prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 
a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na 
životní prostředí 

CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

Rozliší reakce exotermické a endotermické,  
vysvětlí pojem redoxní reakce a zná jejich souvislost s 
výrobou železa, elektrolýzou nebo galvanickým 
článkem, 
popíše mechanismus fotosyntézy, zná její význam, 

Energie a chemické reakce.. 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce. 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva. 
Zdroje energie. 

CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických 
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reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich 
využívání 

rozpozná obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, 
posoudí vliv používání neobnovitelných zdrojů energie 
na životní prostředí, 
vysvětlí význam ropy a zemního plynu a uhlí, vyjmenuje 
hlavní produkty při jejich zpracování a uvede příklady 
využití 
posoudí vliv používání obnovitelných zdrojů energie na 
životní prostředí (havárie). 

Neobnovitelné zdroje energie. 
Uhlí, ropa, zemní plyn. 

CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a 
vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady 
produktů průmyslového zpracování ropy 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů. 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Rozliší anorganické a organické sloučeniny, 
zná pojem uhlovodíky, obecné vlastnosti a zdroje 
uhlovodíků, 
určí typ řetězce, typy vazeb mezi atomy uhlíku, 
používá pojem alkan, alken, alkyn, aren, 
zařadí konkrétní uhlovodíky, 
u vybraných uhlovodíků umí napsat vzorec, 
(molekulový, racionální, strukturní), zná jejich vlastnosti 
a využití, 
odvodí pravidla bezpečnosti práce při použití 
uhlovodíků v praxi. 

Základní uhlovodíky. 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení. 
Alkany, alkeny, alkyny, areny (methan, propan, butan, 
ethen, ethyn, benzen, naftalen). 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

 
Rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků, 
zná pojmy uhlovodíkový zbytek funkční skupina u 
příkladů vzorců vybraných derivátů, 
uvede zástupce, vzorce, vlastnosti a využití vybraných 
halogenderivátů, 
zná význam freonů a vysvětlí důsledky jejich používání 
na životní prostředí, 
rozliší zástupce alkoholů, zná vzorec methanolu, 
ethanolu a glycerolu, 
vysvětlí podstatu alkoholového kvašení a princip výroby 
destilátů, popíše důsledky působení methanolu a 

Deriváty uhlovodíků. 
Halogenderiváty. 
Alkoholy 
(methanol, ethanol, glycerol). 
Karbonylové sloučeniny (formaldehyd, aceton). 
Karboxylové kyseliny 
(mravenčí a octová kyselina, vyšší mastné kyseliny, 
aminokyseliny, nukleové kyseliny). 
Estery. 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede 
jejich zdroje, vlastnosti a použití 
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ethanolu na člověka, 
zná vlastnosti a využití vybraných karbonylových 
sloučenin (formaldehyd, aceton),popíše jejich vliv na 
zdraví člověka a zná pravidla bezpečnosti práce při 
jejich používání, 
správně používá pojem karboxylové kyseliny, nasycené 
a nenasycené karboxylové kyseliny, 
vysvětlí pojem aminokyseliny a nukleové kyseliny, 
zná vzorec, vlastnosti a využití kyseliny mravenčí, 
kyseliny octové, 
zná vlastnosti a výskyt esterů 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Popíše chemické složení organismů, zná význam 
vybraných látek v těle člověka, 
orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a popíše její význam pro heterotrofní 
organismy, 
rozliší zástupce sacharidů, tuků, bílkovin, vitamínů, 
enzymů a hormonů, 
uvede příklady zdrojů těchto látek a posoudí jejich 
význam pro výživu člověka, orientuje se v zásadách 
zdravé výživy 
provede důkaz a izolaci škrobu, 
vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady využití. 

Přírodní látky. 
Chemické složení organismů. 
Sacharidy, fotosyntéza (monosacharidy, disacharidy, 
polysacharidy). 
Tuky. 
Bílkoviny. 
Vitamíny. 
Hormony. 
Enzymy, biotechnologie. 
LP-důkaz a izolace škrobu. 
Chemie a výživa člověka. 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 

CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické 
sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech 

CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a 
produktech fotosyntézy a koncových produktů 
biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, 
sacharidů. 

CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní 
fotosyntézu 

CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, 
sacharidů a vitaminů 

CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek Rozliší polymery od jiných látek, uvede názvy vybraných 
zástupců, vlastnosti a využití, 
zdůvodní široké využití polymerů, výhody a nevýhody 
jejich používání, 
uvede význam recyklace plastů, 

Chemie a společnost. 
Polymery (plasty a syntetická vlákna). 
Chemický průmysl v ČR. 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy). 
Chemie a zdraví člověka (léčiva, čistící prostředky). 

CH-9-1-02 pracuje bezpečně s vybranými dostupnými 
a běžně používanými látkami a hodnotí jejich 
rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných 
dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí 
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CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v 
modelových příkladech havárie s únikem 
nebezpečných látek 

orientuje se ve výrobcích chemického průmyslu a ví, 
kde v ČR se výroba realizuje, 
vysvětlí důsledky nevhodného používání hnojiv a 
pesticidů v zemědělské výrobě, 
zná základní druhy léčiv a příklady jejich používání, 
zná běžné domácí čistící prostředky a posoudí vliv na 
jejich používání na životní prostředí a zdraví člověka, 
rozpozná nebezpečné chemické látky a využívá zásady 
bezpečného zacházení s uvedenými látkami, 
ví, jak se zachovat v případě havárie spojené s únikem 
nebezpečných látek, 
vysvětlí princip hašení požárů, zná způsoby hašení a umí 
přivolat hasiče, 
zná příčiny znečištění životního prostředí chemickými 
látkami a posoudí vliv vybraných látek na životní 
prostředí. 

Nebezpečné chemické látky (drogy, hořlaviny, 
označení a zásady bezpečné manipulace, chemické 
havárie). 
Chemie a životní prostředí. CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 

surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 

CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů 
na řešení modelových situací z praxe 

CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých 
látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a 
zdraví člověka 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 
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Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná předmětem v průběhu celého roku 
Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Soli 
Vznik solí 
Zástupci solí 
Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Základní uhlovodíky 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení 
Alkany, alkeny, alkyny, areny 
(methan, propan, butan, ethen, ethyn, benzen, 
naftalen) 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
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Chemie 9. ročník  

Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Přírodní látky 
Chemické složení organismů 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Soli 
Vznik solí 
Zástupci solí 
Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Chemie a výživa člověka 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
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Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Soli 
Vznik solí 
Zástupci solí 
Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Základní uhlovodíky 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení 
Alkany, alkeny, alkyny, areny 
(methan, propan, butan, ethen, ethyn, benzen, 
naftalen) 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Přírodní látky 
Chemické složení organismů 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
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Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Soli 
Vznik solí 
Zástupci solí 
Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Chemie a výživa člověka 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
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Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Základní uhlovodíky 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení 
Alkany, alkeny, alkyny, areny 
(methan, propan, butan, ethen, ethyn, benzen, 
naftalen) 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Základní uhlovodíky 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení 
Alkany, alkeny, alkyny, areny 
(methan, propan, butan, ethen, ethyn, benzen, 
naftalen) 
Chemie a výživa člověka 
Chemie a společnost 
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Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

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

Energie a chemické reakce 
Reakce exotermické a endotermické 
Redoxní reakce 
Energie a živé organismy (fotosyntéza), fosilní paliva 
Zdroje energie 
Neobnovitelné zdroje energie 
Uhlí, ropa, zemní plyn 
Základní uhlovodíky 
Organické látky – složení, vlastnosti, rozdělení 
Alkany, alkeny, alkyny, areny 
(methan, propan, butan, ethen, ethyn, benzen, 
naftalen) 
Deriváty uhlovodíků 
Halogenderiváty 
Alkoholy 
Karbonylové sloučeniny  
Karboxylové kyseliny 
Chemie a společnost 
Polymery 
Chemický průmysl v ČR 
Chemie a zemědělství (hnojiva, pesticidy) 
Chemie a zdraví člověka 
(léčiva, čistící prostředky) 
Nebezpečné chemické látky 
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(drogy, hořlaviny, označení a zásady bezpečné manipulace, chemické havárie ) 
Chemie a životní prostředí 

     

5.13 Přírodopis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Přírodopis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět přírodopis zdůrazňuje vztah přírody k člověku a společnosti, seznamuje žáky s organismy v rámci 
ekosystémů, seznamuje žáky s nejběžnějšími rostlinami, živočichy a houbami naší přírody, vede žáky k úctě 
k životu ve všech jeho formách, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody a k zodpovědnosti k životnímu 
prostředí 

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

Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět s touto týdenní dotací: 6. – 8. ročník dvě hodiny, 9. ročník 
jedna hodina. 

 zdůrazňuje vztah přírody k člověku a společnosti  

 seznamuje žáky s organismy v rámci ekosystémů,  tj. včetně vazeb,  kterými jsou v přírodě 
propojeny 

 vede žáky k úctě k životu ve všech jeho formách, vnímání krásy a mnohotvárnosti přírody a 
k zodpovědnosti k životnímu prostředí 

 seznamuje žáky s nejběžnějšími rostlinami, živočichy a houbami naší přírody, s jejich významem 
pro náš život, snaží se pochopit vzájemné vztahy různých organismů, jejich závislost na 
podmínkách prostředí a nezbytnost respektování zákonitostí přírody 
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 žáci získávají základní znalosti o stavbě a funkci svého těla, snaží se porozumět užitečnosti 
zdravého způsobu života a pochopit nebezpečnost drog, alkoholu, cigaret i chorob pro život lidí 

 uvědomuje  si nesmírnou složitost života v souvislosti se základními poznatky o buněčné stavbě a 
přenosu dědičných informací 

 seznamuje s nerosty a horninami i jejich významem pro člověka 

 vede žáky k pochopení ekologických problémů současnosti – regionální i globální a k diskusi o nich  

 vytváří důležitou základnu pro návaznost průřezových témat orientovaných zejména 
k environmentální výchově, pro spojování přírodovědného poznání se společenskými přístupy – 
s hledisky historickými, ekonomickými, sociálními i uměleckými 

 výrazně přispívá k utváření klíčových kompetencí 
Výuka probíhá většinou v pracovně přírodopisu, někdy ve třídě nebo učebně informatiky, neboť využíváme 
všech dostupných výukových programů. Pracujeme také v terénu, zejména při projektech. 

Integrace předmětů  Přírodopis 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Fyzika 

 Chemie 

 Člověk a svět práce 

 Zeměpis 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 volí netradiční formy učení, zapojuje žáky do výkladu učiva na základě využívaných znalostí 
z přímého pozorování, nebo samostatného získávání informací 

 zařazuje aktuální informace 

 zařazuje praktická cvičení a pozorování v přírodě 

 rozvíjí zájem o poznávání přírody, zadává vhodné problémové úkoly k samostatnému řešení 

Kompetence k řešení problémů: 

 předkládá otázky, vede žáky k hledání odpovědí 

 probírá důsledky vlivů člověka na přírodu 

 seznamuje žáky se souvislostmi mezi způsobem života a zdravím 
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 využívá medií, internetu a postupně zvyšuje nároky na kvalitu informací 

 zadává zpracování samostatných individuálních, nebo skupinových referátů, vyžaduje jejich 
prezentaci 

 organizuje diskuse o získaných informacích 

 nezakazuje, ale logicky vyvrací nesprávné názory 

Kompetence komunikativní: 

 vyžaduje souvislé odpovědi na zadanou otázku 

 organizuje besedy s různými odborníky 

 vytváří situaci pro navazování kontaktu mezi žáky různého věku při řešení otázek týkajících se 
životního prostředí a ochrany přírody 

 navazuje spolupráci s jinými školami a institucemi 

 organizuje akce otevřené pro rodiče i veřejnost 

Kompetence sociální a personální: 

 organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních pracích, žáci hledají odpovědi 
na zadané otázky a při tom zapojuje všechny členy skupiny 

 pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci ve skupinách – zdůrazňuje rovný přístup všech 
žáků ke zkoumání zadaných úkolů 

 pozitivně hodnotí odpovědné a citlivé postoje k přírodě – ne pouze vědomosti o ní 

Kompetence občanské: 

 zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce 

 pěstuje ohleduplnost k lidem hendikepovaným, starším a nemocným 

 vštěpuje důležitost vzájemné spolupráce při přírodních katastrofách, pomoc při úrazech, v nemoci, 
krizových situacích  

 zdůrazňuje význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody a důležitost zákonů 
v tomto smyslu 

 zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě 

 přistupuje s tolerancí k různým lidem s jiným světovým názorem 

Kompetence pracovní: 

 motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 
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 vede žáky k zodpovědnosti za výsledek své práce při laboratorních pracích 

 vede žáky k využívání teoretických znalostí při praktických úkolech 

 vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce 

 motivuje žáky k systematičnosti při práci 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Přírodopis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

Umí pozorovat přírodniny lupou, 
určí základní části květu, 
dovede pracovat s mikroskopem. 

Poznáváme přírodu. 
Pozorování stavby květu lupou. 
Okvětí, kalich a koruna, vnitřní části květu. 
Části mikroskopu, zhotovení preparátu a pozorování 
pod mikroskopem. 
Orgány, organismy. 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Uvádí příklady lesních organismů, 
popíše ekosystém jako přírodní společenstvo v závislosti 
na neživé přírodě, 
vysvětlí, jak probíhá fotosyntéza, 
popíše rozmnožování jednobuněčné řasy, 
vysvětlí, proč je řasa organismus ve výživě soběstačný, 
určí význam fotosyntézy a dýchání pro život řasy, 

Ekosystém les. 
Přírodní společenstvo. 
Činitelé neživé přírody. 
Ekosystém. 
Rostliny a houby našich lesů. 
Řasy. Stavba jednobuněčné řasy. 
1. laboratorní práce: Pozorování řas. 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby s plodnicemi a porovná je podle 
charakteristických znaků 
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P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

vysvětlí rozdíl ve výživě hub a rostlin, 
objasní úlohu hub, jako rozkladačů, 
vybere smrtelně jedovaté houby, 
popíše symbiózu hub a řas v těle lišejníku, 
vysvětlí význam čistoty vzduchu pro život, 
uvede význam mechů v přírodě, 
přiřadí běžné druhy mechů. 

Houby : rouškaté houby, parazitické houby. 
Nejznámější houby, jedovaté houby. 
Zásady sběru hub. 
Lišejníky. Význam v přírodě. 
Bioindikátory čistoty ovzduší. 
Mechy, stavba těla, druhy. 
2. laboratorní práce: Pozorování mechů. 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Určí běžné druhy kapraďorostů a rozdělí je do tří skupin 
podle charakteristických znaků, 
rozliší jehličnany našich lesů a uvede jejich ekologické 
nároky, 
porovná oddenky, cibule, kořeny, 
objasní význam ochrany rostlin, 
pojmenuje základní druhy listnatých dřevin lesa, 
vysvětlí princip označení organismu rodovým a 
druhovým jménem. 

Kapradiny. 
Stavba těla vyšších rostlin. 
Přesličky, plavuně. 
Rostliny nahosemenné. 
Rozmnožování nahosemenných. 
3. laboratorní práce: Poznávání jehličnanů. 
Rostliny krytosemenné. 
Byliny, vegetativní rozmnožování. 
Rozmnožování krytosemenných. 
Listnaté stromy, keře. 
Zařazování rostlin podle znaků /čeleď, rod, druh/. 
Lesní patra. 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

Zařadí příklady bezobratlých a obratlovců do systému, 
doplní ekologické potřeby lesních živočichů, 
zhodnotí argumenty pro aktivní ochranu volně žijící 
druhů, 
popíše vztahy v lesním ekosystému,  
srovná význam lesů pro člověka a pro krajinu, 
uvede nebezpečí odlesňování, 
zhodnotí příčiny poškozování a ohrožení lesů, 
popíše správné chování v lese. 

Živočichové v lesích. 
Měkkýši. 
Členovci: pavoukovi – pavouci, sekáči, roztoči. 
Korýši, mnohonožky, stonožky. 
Hmyz. 
Obratlovci : obojživelníci, plazi, ptáci, savci – 
modelové příklady. 
Ekologie, Etologie. 
Vztahy živočichů v lese. 
Lesní patra. 
Potravní řetězce. 
Producenti (výrobci).. 
Konzumenti (spotřebitelé) 
Predátoři (požírači). 
Parazité (cizopasníci.) 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 
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P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

Rozkladné řetězce, humus. 
Les jako celek. 
Rozložení lesů na Zemi. 
Rozmanitost lesů. 
Význam lesa pro život lidí a celou krajinu. 
Ochrana lesů, chráněná území. 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

Definuje významné fyzikální vlastnosti vody důležité pro 
život a jeho rozmanitost, vysvětlí pojem společenstvo, 
ekosystém, 
popíše úlohu vodních rostlin jako producentů a význam 
břehové zeleně, 
doplní fytoplankton, popíše význam řas, 
zdůvodní nebezpečí toxických sinic, 
vybere běžné i chráněné rostliny rybníka, 
pojmenuje co je to zooplankton, 
vysvětlí význam planktonu pro vodní organismy, 
popíše, jak dýchají vodní plži, 
posoudí význam čistoty vod pro život některých korýšů 
a jejich ochranu, 
popíše přizpůsobení těla a funkce orgánů vodnímu 
prostředí, 
posoudí, proč jsou obojživelníci ohroženi znečisťováním 
vodního prostředí, 
zhodnotí příčiny znečistění vod a také opatření vedoucí 
k jejich odstranění, 
uvede potravní vztahy ve vodních ekosystémech , 
vysvětlí na čem závisí biologická rovnováha. 

Ekosystém vod a jejich okolí. 
Vlastnosti vodního prostředí. 
Rybník. 
Společenstvo, ekosystém. 
Rostliny rybníka a jeho okolí. 
Rostliny producenti vodního ekosystému. 
Břehová zeleň. 
Vodní rostliny. 
Řasy. 
Sinice. 
Živočichové rybníka. 
Prvoci –trepky, vířenky, měňavky. 
4. laboratorní práce: Pozorování nálevníků. 
Měkkýši – bahenka, okružák, plovatka, škeble. 
Kroužkovci – nitěnka, pijavky. 
Členovci – korýši, pavoukovi, hmyz 
Obratlovci: Ryby – přizpůsobení vodnímu prostředí. 
Chov kapra. Další druhy ryb. 
Obojživelníci: skokani, ropuchy, čolci. 
Plazi: užovky – porovnání se zmijí. 
Ptáci – vodní ptáci , ptáci břehů, rákosin. 
Savci : ondatra, hryzec, vydra. 
Rybník jako celek. 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
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základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

Společenstvo rybníka, ekosystém. 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníka. 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Rozliší mechanismy, podílející se na rozpadu matečné 
horniny a vzniku půdy, 
popíše, čím se liší jednotlivé typy travních společenstev, 
zdůvodní nebezpečí eroze půdy a významu rozptýlené 
zeleně, 
určí vybrané druhy trav a obilnin, 
doplní příklady jednoděložných a dvouděložných rostlin, 
popíše význam mezí a rozptýlené zeleně, 
vysvětlí význam půdních organismů, humusu, 
objasní, co je to zelené hnojení, 
popíše životní cyklus jednoletých, dvouletých a 
vytrvalých bylin, 
orientuje se v systému živočichů, 
objasní pojem rozkladač, 
uplatňuje poznatky získané na modelových příkladech 
živočichů a rostlin při poznávání přírody blízkého okolí, 
uvede ohrožené druhy obojživelníků a plazů, 
vysvětlí roli hmyzožravých ptáků a dravců pro udržení 
biologické rovnováhy ekosystému luk a polí, 
popíše vztahy mezi jednotlivými organismy v 
ekosystémech travních společenstev a závislost jejich 
druhového složení na podmínkách neživého prostředí. 

Ekosystém: louky, pastviny, pole. 
Vznik půdy v závislosti na matečné hornině. 
Kamenité stráně, skalní stepi, suché louky. 
Údolní nivy, vlhké louky. 
Pole, louky, meze, rozptýlená zeleň. 
Rostliny travních společenstev. 
Trávy, kulturní trávy. 
Obilniny. 
Jednoděložné rostliny: stavba semen a klíčení, znaky. 
Dvouděložné rostliny: stavba semen, klíčení. 
Znaky. 
Cizopasné houby – paličkovice nachová – námel. 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé 
byliny. 
Pole, ornice, kulturní plodiny. 
Živočichové travních společenstev. 
Měkkýši – páskovka, slimák. 
Kroužkovci – žížala. 
Členovci – pavoukovi, hmyz, vývin hmyzu. 
Hmyzí opylovači, hmyzí škůdci. 
Obratlovci: 
obojživelníci – ropucha zelená, skokan hnědý. 
plazi – ještěrka obecná. 
ptáci – pěvci , hrabaví, dravci. 
savci – zajíc, králík, sysel, křeček, hraboš, liška. 
Travní ekosystém jako celek. 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 
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P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

Potravní vztahy na louce. 
Závislost druhového složení travního společenstva na 
podmínkách neživého prostředí. 
Vliv hospodaření. P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 

člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Popíše různé ekosystémy v okolí školy, bydliště 
uvede významné chráněné ekosystémy v regionu. 

Příroda našeho okolí. 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště. 
5. laboratorní práce: určování rostlin v přírodě. 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému. 
Potravní vztahy vybraného ekosystému. 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Umí probrané organismy zařadit do systému. Třídění organismů. 
Základy taxonomie. 
Atlasy rostlin, živočichů. 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Ekosystém vod a jejich okolí 
Vlastnosti vodního prostředí 
Rybník 
Společenstvo, ekosystémRostliny rybníka a jeho okolí 
Živočichové rybníka 
Chov kapra. Další druhy ryb 
Rybník jako celek 
Společenstvo rybníka, ekosystém 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníkaEkosystém: louky, pastviny, pole 
Rostliny travních společenstev 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé byliny 
Pole, ornice, kulturní plodiny 
Živočichové travních společenstev 
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Travní ekosystém jako celek 
Potravní vztahy na louce 
Závislost druhového složení travního společenstva na podmínkách neživého prostředí 
Vliv hospodaření 
Příroda našeho okolí 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému 
Potravní vztahy vybraného ekosystému 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ekosystém les 
Přírodní společenstvo 
Činitelé neživé přírody 
Ekosystém 
Rostliny a houby našich lesů 
Houby : rouškaté houby, parazitické houby 
Nejznámější houby, jedovaté houby 
Zásady sběru hub 
Lišejníky. Význam v přírodě 
Bioindikátory čistoty ovzduší 
Mechy, stavba těla, druhy 
Živočichové v lesích 
Měkkýši 
Členovci: pavoukovi – pavouci, sekáči, roztoči  
Korýši, mnohonožky, stonožky 
Hmyz 
Obratlovci : obojživelníci, plazi, ptáci, savci – modelové příklady  
Ekosystém vod a jejich okolí 
Vlastnosti vodního prostředí 
Rybník 
Společenstvo, ekosystémRostliny rybníka a jeho okolí 
Živočichové rybníka 
Chov kapra. Další druhy ryb 
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Rybník jako celek 
Společenstvo rybníka, ekosystém 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníkaEkosystém: louky, pastviny, pole 
Rostliny travních společenstev 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé byliny 
Pole, ornice, kulturní plodiny 
Živočichové travních společenstev 
Travní ekosystém jako celek 
Potravní vztahy na louce 
Závislost druhového složení travního společenstva na podmínkách neživého prostředí 
Vliv hospodaření 
Příroda našeho okolí 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému 
Potravní vztahy vybraného ekosystému 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Ekologie, Etologie 
Vztahy živočichů v lese 
Lesní patra 
Potravní řetězce 
Producenti (výrobci) 
Konzumenti (spotřebitelé) 
Predátoři (požírači) 
Parazité (cizopasníci) 
Rozkladné řetězce, humus 
Les jako celek  
Rozložení lesů na Zemi 
Rozmanitost lesů 
Význam lesa pro život lidí a celou krajinu 
Ochrana lesů, chráněná území 
Ekosystém vod a jejich okolí 
Vlastnosti vodního prostředí 
Rybník 
Společenstvo, ekosystémRostliny rybníka a jeho okolí 
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Živočichové rybníka 
Chov kapra. Další druhy ryb 
Rybník jako celek 
Společenstvo rybníka, ekosystém 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníka 
Ekosystém: louky, pastviny, pole 
Rostliny travních společenstev 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé byliny 
Pole, ornice, kulturní plodiny 
Živočichové travních společenstev 
Travní ekosystém jako celek 
Potravní vztahy na louce 
Závislost druhového složení travního společenstva na podmínkách neživého prostředí 
Vliv hospodaření 
Příroda našeho okolí 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému 
Potravní vztahy vybraného ekosystému 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Listnaté stromy, keře 
Zařazování rostlin podle znaků /čeleď, rod, druh/ 
Lesní patra 
Ekosystém vod a jejich okolí 
Vlastnosti vodního prostředí 
Rybník 
Společenstvo, ekosystémRostliny rybníka a jeho okolí 
Živočichové rybníka 
Chov kapra. Další druhy ryb 
Rybník jako celek 
Společenstvo rybníka, ekosystém 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníkaEkosystém: louky, pastviny, pole 
Rostliny travních společenstev 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé byliny 
Pole, ornice, kulturní plodiny 
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Živočichové travních společenstev 
Travní ekosystém jako celek 
Potravní vztahy na louce 
Závislost druhového složení travního společenstva na podmínkách neživého prostředí 
Vliv hospodaření 
Příroda našeho okolí 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému 
Potravní vztahy vybraného ekosystému 

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

Živočichové v lesích 
Měkkýši 
Členovci: pavoukovi – pavouci, sekáči, roztoči  
Korýši, mnohonožky, stonožky 
Hmyz 
Obratlovci : obojživelníci, plazi, ptáci, savci – modelové příklady  
Ekologie, Etologie 
Vztahy živočichů v lese 
Lesní patra 
Potravní řetězce 
Producenti (výrobci) 
Konzumenti (spotřebitelé) 
Predátoři (požírači) 
Parazité (cizopasníci) 
Rozkladné řetězce, humus 
Les jako celek  
Rozložení lesů na Zemi 
Rozmanitost lesů 
Význam lesa pro život lidí a celou krajinu 
Ochrana lesů, chráněná území 
Ekosystém vod a jejich okolí 
Vlastnosti vodního prostředí 
Rybník 
Společenstvo, ekosystémRostliny rybníka a jeho okolí 
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Živočichové rybníka 
Chov kapra. Další druhy ryb 
Rybník jako celek 
Společenstvo rybníka, ekosystém 
Biotické podmínky, ovlivňující ekosystém rybníkaEkosystém: louky, pastviny, pole 
Rostliny travních společenstev 
Keře suchých strání. Byliny. Jednoleté byliny. Vytrvalé byliny 
Pole, ornice, kulturní plodiny 
Živočichové travních společenstev 
Travní ekosystém jako celek 
Potravní vztahy na louce 
Závislost druhového složení travního společenstva na podmínkách neživého prostředí 
Vliv hospodaření 
Příroda našeho okolí 
Poznávání přírody okolí školy, bydliště 
Rostliny a živočichové vybraného ekosystému 
Potravní vztahy vybraného ekosystému 

    

Přírodopis 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Vysvětlí význam pojmů probraných v 6. ročníku, 
umí třídit vybrané organismy do ekosystémů a hlavních 
taxonomických skupin. 

Opakování základních pojmů vyvozených v 6. ročníku. 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 
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P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

Popíše příklady ekosystémů přirozených a umělých a 
vysvětlí jejich odlišnost, 
vysvětlí pojem monokultura, 
shrne základní skupiny polních plodin, jejich význam a 
uvede příklady jejich zástupců, 
rozliší naše hlavní polní plodiny. 

Ekosystémy přirozené a umělé. 
Rozmanitost polních ekosystémů. 
Nejběžnější polní plodiny a jejich význam. P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 

rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

Pojmenuje běžné organismy, žijící v tomto prostředí, 
porovná pojmy křížení, šlechtění, 
vybere nejrozšířenější cizopasné houby, jejich 
nebezpečnost a způsob ochrany, 
vybere běžné druhy škodlivého hmyzu a jejich přirozené 
nepřátele, 
vysvětlí význam biologické ochrany rostlin. 

Okolí lidských sídel. 
Sady a ovocné zahrady. 
Rostliny sadů a ovocných zahrad. 
Houby, bakterie a viry v sadech a ovocných zahradách. 
Bezobratlí v sadech a ovocných zahradách. 
Ptáci v sadech a ovocných zahradách. 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

Orientuje se v pojmech: jednoleté, dvouleté a vytrvalé 
rostliny, 
uvede příklady chorob a škůdců v zelinářských 
zahradách, 
porovná pojmy letničky, dvouletky, trvalky, 

Zelinářské zahrady. 
Užitkové rostliny zelinářských zahrad. 
Běžné druhy zeleniny. 
Okrasné zahrady, parky a sídlištní zeleň. 
Okrasné byliny. 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 
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P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

srovná rostliny nahosemenné a krytosemenné, 
posoudí význam sídlištní zeleně pro život města, 
zdůvodní základní rozdíl mezi anglickým a francouzským 
typem parku, 
uvede způsoby ochrany zeleně a některých živočichů v 
okolí lidských sídel. 

Okrasné dřeviny. 
Sídlištní zeleň. 
Parky, okrasné zahrady. 
Živočichové našich parků, okrasných zahrad a sídlištní 
zeleně. 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Vysvětlí pojem rumiště a uvede jedovaté rumištní 
rostliny. 

Rumiště a okraje cest. 
Rostliny na krajích cest a na rumištích. 
Jedovaté rostliny, léčivé rostliny. 
1. laboratorní práce: Určování rostlin, založení 
herbáře. 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života 
význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka 

Vysvětlí užitečnost symbiotických bakterii, ne bezpečí 
škodlivých a virů, 
objasní význam očkování, 
uvede zásady ochrany před infekčním onemocněním, 
objasní význam prevence, 
uvede podmínky vhodné pro šíření plísní a zásady 
ochrany před nimi, 
popíše nebezpečí vnitřních a vnějších cizopasníků a 
ochranu před nimi, 
objasní pojmy deratizace, desinfekce, dezinsekce, 
zhodnotí význam zachovávání hygienických zásad pro 
ochranu před nežádoucími živočichy v bytech a okolí 
domů. 

Lidská sídla. 
Organismy provázející člověka. 
Mikroorganismy. 
Nemoci vyvolané bakteriemi, viry. Význam očkování, 
tvorba protilátek. 
Houby. 
Bezobratlí. 
Obratlovci. 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 

Provádí péči o okrasné rostliny ve třídě, škole,  
uvede příklady nejčastěji doma chovaných živočichů a 
objasní chování člověka k nim, 

Organismy člověkem pěstované nebo chované. 
Pokojové rostliny. 
Chovaní živočichové. 
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P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

vysvětlí pojem zdomácňování (domestikace), 
popíše důležitost kvasinek v potravinářství, 
zhodnotí význam včelařství, 
popíše chov kapra a jiných ryb, 
vysvětlí pojem odrůda, plemeno, 
porovná historický i současný význam hospodářských 
zvířat pro člověka. 

Hospodářsky významné organismy: 
houby 
hmyz 
ryby 
ptáci 
savci 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Objasní důležitost tropických deštných lesů pro Zemi, 
zhodnotí argumenty proti kácení tropických deštných 
lesů a s tím související hynutí pralesních druhů 
organismů, 
uvede užitkové rostliny tropických a subtropických 
oblastí a ví jak jsou využívány, 
popíše potravní vztahy v ekosystému stepí, savan, 
prérií, 
vysvětlí ohrožení některých druhů lovem, 
porovná limitující podmínku množství vody pro život v 
ekosystému 
objasní vliv globálního oteplování na ekosystém tunder 
a polárních oblastí, 
popíše potravní vztahy v moři, 
porovná způsoby poškozování tohoto ekosystému 
člověkem a ví, jak jim zabránit. 

Cizokrajné ekosystémy. 
Tropické deštné lesy. 
Rozšíření tropických deštných lesů na Zemi. 
Živočichové a rostliny tropických deštných lesů. 
Užitkové rostliny tropických a subtropických oblastí. 
Savany a stepi. 
Rostliny a živočichové. 
Vody teplých krajin a jejich okolí. 
Živočichové ve vodách teplých oblastí. 
Pouště a polopouště. 
Adaptace organismů pro život v podmínkách s 
nedostatkem vody. 
Tundry a polární oblasti. 
Adaptace organismů pro život v tundrách a polárních 
oblastech 
Moře a oceány. 
Úloha fotosyntézy v ekosystému moří a oceánů. 
Příklady mořských organismů. 

P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody 
závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám 
prostředí 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve 
styku se živočichy 

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 
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P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

P-9-7-02 rozlišuje a uvede příklady systémů organismů 
– populace, společenstva, ekosystémy a objasní na 
základě příkladu základní princip existence živých a 
neživých složek ekosystému 

P-9-7-03 vysvětlí podstatu jednoduchých potravních 
řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich 
význam 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Zhodnotí důležitost ochrany rozmanitosti přírody, 
uvede argumenty pro aktivní ochranu přírody ve svém 
okolí. 

Ochrana rozmanitosti přírody. 
Rozmanitost naší přírody. 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Umí z dosud získaných znalostí charakterizovat základní 
projevy života 
vysvětlí, čím se zabývají základní biologické obory, 
vysvětlí, že viry jsou živé částice závislé svou existencí 
na buňkách různých organismů, 
vyjádří svými slovy význam a způsoby ochrany před 
virovými infekcemi, 
popíše stavbu buňky bakterií, 
objasní význam symbiotických bakterií, 
vysvětlí, že řasy a sinice jsou autotrofní organismy a 
uvede jejich význam na podílu kyslíku v atmosféře, 
objasní, co je to plankton a uvede jeho složení, 
popíše vliv množství sinic a řas na kvalitu vody a objasní 
pojem eutrofizace vod, 
objasní význam kvasinek, 
vysvětlí význam ústrojků nálevníka, 
uvede příklad nemoci způsobené prvoky. 

Co jsme již poznali. 
Zkoumání přírody. 
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P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

Uvede příklady jednobuněčných a mnohobuněčných 
organismů, 
dokáže používat školní mikroskop, 
popíše základní části buněk a jejich význam, 
porovná rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou. 

Stavba a činnost těl organismů. 
Organismy jednobuněčné a mnohobuněčné. 
Buňka. 
Zkoumání buněk. 
Buněčné ústroje a jejich význam. 
Dělení buňky, život buňky, rozmanitost buněk. 
Viry. 
2. laboratorní práce: Srovnání živočišné a rostlinné 
buňky. 
Bakterie. 
Sinice. 
Řasy. 
Kvasinky. 
Prvoci. 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Objasní, že mnohobuněčné organismy mají skupiny 
specializovaných buněk, které vykonávají určitou funkci 
v organismu, 
vysvětlí stavbu těla mnohobuněčné řasy, 
popíše znehodnocování potravin plísněmi, 
popíše stavbu lišejníku a vysvětlí princip symbiózy řasy a 
houby, 
porovná rozdíl v rozmnožování výtrusných a semenných 
rostlin, 
popíše stavbu a funkci základních orgánů těl semenných 
rostlin, 
rozliší jednoděložné a dvouděložné rostliny podle 
vnějších znaků, 
vysvětlí podmínky za nichž probíhá fotosyntéza a 
dýchání, 
zhodnotí vlivy znečistění prostředí na život rostliny, 
objasní změny v rostlinném těle při nedostatku vody, 
uvede, proč na podzim dochází ke změně barvy listů, 
vysvětlí různé typy vegetativního rozmnožování, uvádí 
příklady, 

Mnohobuněčné organismy. 
Pletiva. Tkáně. 
Stavba těl rostlin a živočichů. 
Nižší rostliny a houby. 
Řasy mnohobuněčné. 
Houby – stavba těla. 
Lišejníky. 
Vyšší rostliny. 
Výtrusné rostliny. 
Semenné rostliny. 
Základní orgány těl semenných rostlin. 
Kořen – stavba, funkce, typy kořenů. 
Stonek – typy stonků, jejich funkce. 
3. laboratorní práce: Pozorování stavby kořenu a 
stonku rostlin. 
List – stavba listu, typy listů. 
Celistvost rostlinného těla. 
Příjem a pohyb vody. 
Fotosyntéza, dýchání rostlin. 
Rozmnožování rostlin. 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

P-9-2-02 vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich 
význam v ekosystémech a místo v potravních 
řetězcích 

P-9-2-03 objasní funkci dvou organismů ve stélce 
lišejníků 

P-9-3-01 odvodí na základě pozorování uspořádání 
rostlinného těla od buňky přes pletiva až k 
jednotlivým orgánům 

P-9-3-02 porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých 
orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a 
vztahů v rostlině jako celku 

P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování 
rostlin 
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P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

popíše stavbu květu, jeho částí, 
objasní princip pohlavního rozmnožování 
nahosemenných i krytosemenných rostlin, 
uvede typy květů, květenství, 
uvede rozdělení plodů. 

Nepohlavní rozmnožování. 
Pohlavní rozmnožování.. 
Plody – dužnaté, suché 
4. laboratorní práce: pozorování listů a květů rostlin. 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

Dokáže popsat stavbu a činnost těl bezobratlých 
živočichů, 
vysvětlí rozdíl mezi pohlavním a nepohlavním 
rozmnožováním, 
objasní, co je to obojetník, regenerace a vývin přímý, 
aplikuje modelové příklady do systému, 
popíše vnější i vnitřní stavbu těla hlemýždě, škeble, 
žížaly, sarančete, 
uvede přizpůsobení živočichů prostředí, 
uvede různé příklady ohrožení živočichů změnami 
prostředí vlivem lidské činnosti. 

Bezobratlí živočichové. 
Žahavci. 
Ploštěnci. 
Měkkýši. 
Kroužkovci. 
Členovci. 
5. laboratorní práce: Pozorování stavby těl živočichů. 
Živočichové a prostředí. 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Okolí lidských sídel 
Sady a ovocné zahrady 
Zelinářské zahrady 
Okrasné zahrady, parky a sídlištní zeleň 
Rumiště a okraje cest 
Tundry a polární oblasti 
Adaptace organismů pro život v tundrách 
a polárních oblastech 
Moře a oceány 
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Úloha fotosyntézy v ekosystému moří a oceánů 
Příklady mořských organismů 
Ochrana rozmanitosti přírody 
Rozmanitost naší přírody 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Lidská sídla 
Organismy provázející člověka 
Nemoci vyvolané bakteriemi, viry.Význam očkování,tvorba protilátek 
Viry 
Bakterie 
Sinice 
Řasy 
Kvasinky 
Prvoci 

    

Přírodopis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Popíše stavbu a funkci buněk, odliší živočišnou a 
rostlinnou buňku, 
vysvětlí vztahy mezi buňkou , tkání, orgánem a 
orgánovou soustavou, 
uvede základní orgánové soustavy bezobratlých a jejich 
funkci. 

Opakování ze 7.ročníku. 
Stavba buňky živočišné, rostlinné, bakteriální. 
Stavba těl bezobratlých. P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 

živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 
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P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy 
do říší a nižších taxonomických jednotek 

Třídí obratlovce do tříd, 
uvádí příklady přizpůsobení tvaru těla podmínkám 
životního prostředí, 
vysvětlí přizpůsobení kostry pohybu u různých skupin 
obratlovců, 
objasní princip svalové činnosti, 
uvede základní živiny i ostatní látky, 
orientuje se ve funkci různých částí trávicí soustavy, 
popíše rozdíl v dýchání žábrami a plícemi, 
vysvětlí, co je tkáňový mok a míza, 
objasní funkci krve, 
vysvětlí, jak je zajišťováno stálé vnitřní prostředí, 
popíše, jak je organismus řízen hormony a nervovou 
soustavou, 
popíše vývoj mozku obratlovců, 
popíše míšní reflex, 
vysvětlí, jak dochází k přenosu informací z vnějšího 
prostředí smyslovými orgány, 
objasní princip pohlavního rozmnožování, 
vysvětlí, co je pohlavní dvojtvárnost, 
vysvětlí pojmy: pohlavní buňka, spermie, vajíčko, 
oplození, zárodek, placenta, 
popíše životní projevy známého živočicha. 

Obratlovci. 
Taxonomie. 
Třídy obratlovců. 
Stavba těl obratlovců. 
Povrch těla – kůže, kožní útvary. 
Tvar a pohyb těla – kostra, vývoj kostry od strunatců k 
obratlovcům. 
Stavba pojivové tkáně. 
Svalstvo. 
Základní činnosti těla: 
Získávání energie z potravy. 
Trávicí soustava. 
Dýchací soustava. 
Oběhová soustava. 
Vylučovací soustava. 
Celistvost organismu. 
Řídící soustavy : 
soustava endokrinních žláz, 
nervová soustava, 
CNS, periferní nervy, 
Funkce míchy, řídící činnost mozku. 
Reflexní činnost. 
Smyslové orgány. 
1. laboratorní práce: Var. A: Mikroskopické 
pozorování tkání těl různých obratlovců. 
Var. B: Srovnání pokryvu těla obratlovců. 
Rozmnožování obratlovců. 
Rozmnožovací soustavy. 
Způsoby rozmnožování. 
Vnější oplození ryb a obojživelníků. 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

P-9-4-01 porovná základní vnější a vnitřní stavbu 
vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů 

P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 
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Vnitřní oplození u plazů, ptáků a savců. 
Péče o potomstvo. 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Orientuje se v zákonech a vyhláškách na ochranu volně 
žijících druhů, 
objasní, čím jsou živočichové ohrožováni a jaké to má 
důsledky na ekosystémy, 
uvede příklady ohrožených druhů živočichů ze světa a v 
ČR. 

Chování obratlovců. 
Etologie, životní projevy obratlovců. 
Ochrana obratlovců. 
Z.č. 114/1992 sb.,V.č. 385/1992 Sb. 
Mezinárodní unie ochrany přírody ( IUCN). 
Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF). 

P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

Vysvětlí, kolik má člověk společných znaků s lidoopy, 
hodnotí vlastnosti lidí, 
zdůvodní, proč má každý znát své tělo. 

Člověk. 
Vztahy člověka k ostatním živočichům. 
Biologická a společenská podstata člověka. 
Lidské tělo. 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Objasní funkci kůže, 
popíše správné hygienické návyky, 
dokáže, že všechny rasy jsou si rovny, uvádí příklady 
rasistického chování, 
popíše význam daktyloskopie, 
dokáže poskytnout první pomoc při poranění kůže, 
popáleninách, poleptání, 
uvede častá kožní onemocnění a popíše, jak jim 
předcházet, 
objasní vliv nadměrného slunění na kůži, 
popíše kosti osové kostry i kosti končetin, 
objasní spojení kostí, ví co je kostnatění, 
popíše vnitřní stavbu kostí a objasní význam kostní 
dřeně pro krvetvorbu, 
posoudí význam správné výživy pro kostru, 
uvede význam správného držení těla a cvičení, 
objasní připojení svalů ke kostře a princip pohybu. 

Povrch lidského těla. 
Kůže, deriváty kůže. 
Stavba kůže – orgány umístěné ve škáře. 
Funkce kůže. Daktyloskopie. 
Lidská plemena. 
Hygiena, poškozování kůže. 
Kožní choroby a choroby projevující se na kůži. 
Tvar a povrch těla. 
Lidská kostra: hlavní části kostry. 
Stavba kosti a spojení. 
Svalstvo – rozdělení, stavba svalu. 
Svaly hlavy, trupu, končetin. 
Závažná poranění a život ohrožující stavy. 
2. laboratorní práce: První pomoc při zlomeninách a 
vykloubení. 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Uvede, co tvoří vnitřní prostředí tkání, 
popíše části trávicí soustavy, popíše funkci jednotlivých 
orgánů, 

Základní životní funkce lidského těla 
Stálost vnitřního prostředí 
Využívání potravy 
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P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

vysvětlí funkci jater a jejich důležitost pro život, 
zhodnotí význam správné výživy pro zdraví, 
uvede přehled látek potřebných pro výživu a sestaví 
příklad zdravého jídelníčků, 
zdůvodní význam pitného režimu a uvede nároky na 
kvalitu pitné vody a její zdroje, 
objasní hromadění cizorodých látek v lidském těle – 
postavení člověka v potravních řetězcích, 
uvede, jak předcházet některým onemocněním trávicí 
soustavy, 
popíše stavbu a činnost dýchací soustavy, škodlivé vlivy 
kouření 
dokáže poskytnout první pomoc při zástavě dechu, 
zdůvodní, jak předcházet onemocněním dýchací 
soustavy. 

Stavba a funkce orgánů trávicí soustavy: 
Zuby, dutina ústní, žaludek, dvanáctník, (játra, slinivka 
břišní) tenké střevo, tlusté střevo, konečník 
Onemocnění trávicí soustavy 
Epidemie 
Dýchání 
Zevní dýchání, vnitřní dýchání 
Dýchací soustava – stavba, funkce 
Hygiena dýchací soustavy, kuřáctví 
Onemocnění dýchací soustavy 
Závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie 
3. laboratorní práce: První pomoc při zástavě dechu 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Uvede základní funkce krve, 
popíše složení krve, funkci krevních tělísek, 
objasní pojem krve, co jsou krevní skupiny, transfuze, 
dárce krve, 
popíše krevní oběh, 
uvede nejčastější příčiny nemocí cévního ústrojí i 
srdečních a mozkových příhod, 
vysvětlí, co je mízní soustava a jaký význam má slezina. 

Rozvádění látek po těle 
Krev – složení krve/ krevní plazma, červené 
Krvinky, bílé krvinky, krevní destičky/ 
Srdce – stavba a činnost srdce 
Krevní oběh, činnost tepen, žil, funkce vlásečnic 
Krevní skupiny , transfuze 
Poškození a ohrožení oběhové soustavy 
4. laboratorní práce: První pomoc při krvácení z žil a 
tepen 
Mízní soustava a její funkce 

P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Popíše vylučovací soustavu, objasní funkci ledvin, 
objasní, co je dialýza, uvědomuje si problémy 
transplantace ledvin a dalších orgánů, 
vysvětlí, jak předcházet některým onemocněním 
vylučovací soustavy. 

Vylučování. 
Ledviny – stavba, funkce. 
Mechanismus tvorby definitivní moči. 
Hygiena vylučovací soustavy, onemocnění vylučovací 
soustavy. 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

Uvede žlázy s vnitřním vyměšováním, základní hormony 
a jejich význam, 
vysvětlí význam nervové soustavy pro řízení lidského 

Centra pro zpracování podnětů v mozkové kůře, 
ochrana mozku. 
Smyslové vnímání. 
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P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

těla, 
popíše šíření nervového vzruchu, reflexní oblouk, 
uvede části mozku, popíše které činnosti jsou jimi 
řízeny, které podněty,  
popíše vznik podmíněného reflexu, 
vysvětlí ochranu mozku a míchy , uvede příklady jejich 
poškození a důsledky, 
dokáže poskytnout první pomoc při poranění mozku a 
míchy, 
zhodnotí nebezpečí zneužívání léků a drog, jejich vliv na 
nervovou soustavu, 
objasní spojení smyslových ústrojí s nervovou 
soustavou, 
popíše vnímání chuti, hmatu, tepla, chladu a přenos 
zvukových vln do vnitřního ucha a mozku, 
vysvětlí škodlivost hluku, 
popíše přenos vnímaného obrazu do mozku, 
objasní, co škodí zraku, 
dokáže uvést příklady, jak se chovat k lidem s 
postižením zraku a sluchu, 
vysvětlí na příkladech vytváření podmíněných reflexů a 
význam řeči pro abstraktní myšlení, 
prokáže význam odpočinku, spánku a pravidelného 
denního režimu pro činnost nervové soustavy. 

Hmat, chuť, čich. 
Sluch – stavba ucha. 
Sluchové buňky, vnímání polohy. 
Hygiena sluchu. 
Zrak – stavba oka. 
Hygiena zraku. 
Vyšší nervová činnost. 
Podmíněný reflex, učení, řeč, abstraktní myšlení. 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Uvede, co je spermie a co vajíčko a kde se tvoří, 
objasní, jak dochází k otěhotnění, 
rozliší rizika předčasného pohlavního styku, 
uvede příklady prevence AIDS a dalších pohlavních 
chorob. 

Rozmnožování člověka. 
Pohlavní dvojtvárnost člověka, primární a sekundární 
znaky. 
Pohlavní buňky. 
Pohlavní styk. 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů 
a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich 
vztahy 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 
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P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Popíše vznik a nitroděložní vývoj nového jedince až po 
narození, 
zdůvodní význam zdravého životního stylu matky, pro 
zdraví dítěte, 
uvede, co je to přenos dědičných informací (vloh) z 
rodičů na potomky, 
určí některé dědičné choroby, 
hodnotí význam genetických poraden, 
popíše vývoj člověka od narození a charakterizuje 
jednotlivé etapy, 
vysvětlí k jakým změnám dochází v pubertě, 
uvede zásady správného chování vůči starým lidem. 

Vývin nového jedince. 
Oplození, vznik zárodku, vývoj plodu. 
Nitroděložní vývin člověka, porod. 
Dědičnost u člověka. 
Průběh lidského života. 
Novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší 
školní věk, puberta, mladistvá dospělost, plná 
dospělost, střední věk, stáří, vysoké stáří. 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od 
početí až do stáří 

P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, 
objasní význam zdravého způsobu života 

Vysvětlí co se rozumí zdravím a nemocí, 
rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňuje 
zásady jejich prevence a léčby, 
porovná, co je zdravý životní styl, jaké jsou důsledky 
nesprávného způsobu života a vlivu nepříznivého 
životního prostředí, 
zdůvodní význam zdravého způsobu života, 
vybere pozitivní a negativní vlivy působící na jeho 
zdravý vývoj a argumentuje ve prospěch zdravého 
životního stylu 
uvede problémy, které přináší populační růst, 
informuje o zemích třetího světa, 
zdůvodní, proč je člověk odpovědný za jednání v 
prostředí i vůči ostatním lidem, 
umí popsat vztah člověka k přírodě a vnímá 
mnohotvárnost přírody. 

Zdraví a nemoc. 
Nemoci a jejich původci, epidemie. 
Životní styl. 
Pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu 
na zdraví. 
Poškozování zdraví alkoholem, kouřením a užíváním 
drog. 
Lidská populace. 
Křivka růstu lidské populace. 
Člověk a jeho životní prostředí. 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
Chování obratlovců 
Etologie, životní projevy obratlovců 
Ochrana obratlovců 
Z.č. 114/1992 sb.,V.č. 385/1992 Sb. 
Mezinárodní unie ochrany přírody ( IUCN) 
Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 
Chování obratlovců 
Etologie, životní projevy obratlovců 
Ochrana obratlovců 
Z.č. 114/1992 sb.,V.č. 385/1992 Sb. 
Mezinárodní unie ochrany přírody ( IUCN) 
Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

Chování obratlovců 
Etologie, životní projevy obratlovců 
Ochrana obratlovců 
Z.č. 114/1992 sb.,V.č. 385/1992 Sb. 
Mezinárodní unie ochrany přírody ( IUCN) 
Světová nadace pro ochranu divokých zvířat (WWF) 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Povrch lidského těla 
Kůže, deriváty kůže 
Stavba kůže – orgány umístěné ve škáře 
Funkce kůže. Daktyloskopie 
Lidská plemena 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Povrch lidského těla 
Kůže, deriváty kůže 
Stavba kůže – orgány umístěné ve škáře 
Funkce kůže. Daktyloskopie 
Lidská plemena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Využívání potravy 
Stavba a funkce orgánů trávicí soustavy: 
Zuby, dutina ústní, žaludek, dvanáctník, (játra, 
slinivka břišní) tenké střevo, tlusté střevo,konečník 
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Onemocnění trávicí soustavy  
Epidemie 
Smyslové vnímání 
Hmat, chuť, čich 
Sluch – stavba ucha 
Sluchové buňky, vnímání polohy 
Hygiena sluchu 
Zrak – stavba oka 
Hygiena zraku 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Využívání potravy 
Stavba a funkce orgánů trávicí soustavy: 
Zuby, dutina ústní, žaludek, dvanáctník, (játra, 
slinivka břišní) tenké střevo, tlusté střevo,konečník 
Onemocnění trávicí soustavy  
Epidemie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Využívání potravy 
Stavba a funkce orgánů trávicí soustavy: 
Zuby, dutina ústní, žaludek, dvanáctník, (játra, 
slinivka břišní) tenké střevo, tlusté střevo,konečník 
Onemocnění trávicí soustavy  
Epidemie 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Zdraví a nemoc 
Nemoci a jejich původci, epidemie 
Životní styl 
Pozitivní a negativní dopad prostředí a životního 
stylu na zdraví 
Poškozování zdraví alkoholem, kouřením a užíváním drog 
Člověk a jeho životní prostředí 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

Zhodnotí Slunce jako hvězdu, ze které se uvolňuje 
obrovské množství energie ve formě slunečního záření, 
které je základním zdrojem života na Zemi. 

Vesmír – Země – Podmínky života. 
Sluneční soustava. 
Slunce a jeho planety. 
Střídání ročních období. 
Sluneční spektrum. 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 

Uvede, jaké jsou sféry ve vnitřní stavbě Země, 
rozlišuje základní zemské sféry, 
popíše složení zemské kůry, 
objasní souvislost mezi vnitřním uspořádáním nerostů a 
jejich vnějším tvarem a vlastnostmi, 
určí, jaký význam mají některé nerosty pro člověka, 
porovná podle fyzikálních vlastností nerosty z blízkého 
okolí. 

Stavba Země. 
Zemská kůra, zemský plášť, jádro. 
Zemské sféry – litosféra, atmosféra, pedosféra, 
biosféra 
Zemská kůra. 
Nerosty (minerály) – tvar, vnitřní uspořádání, základní 
rozdělení 
Vlastnosti nerostů. 
Stupnice tvrdosti, štěpnost, lom, optické vlastnosti. 
Využívání nerostů člověkem. 
1. laboratorní práce: Fyzikální vlastnosti nerostů a 
hornin. 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 

P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích 
pomůcek 

Rozlišuje vnitřní a vnější geologické děje, vysvětlí jejich 
činnost, 
popíše a vysvětlí vznik hornin a jejich význam, 
uvede, které horniny se těží v regionu, 
uvede příklady usazenin organického původu, 
vysvětlí vznik přeměněných hornin a horninotvorný 
cyklus. 

Horniny. 
Vnitřní geologické děje a vznik hornin. 
Vyvřelé horniny. 
Nerosty rudných žil. 
Vnější geologické děje a vznik usazených hornin. 
Organogenní horniny. 
Přeměny hornin. 

P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin 
i oběhu vody 

P-9-8-01 aplikuje praktické metody poznávání přírody 
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P-9-8-02 dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce 
a chování při poznávání živé a neživé přírody 

Horninotvorný cyklus. 
2. laboratorní práce: Určování nerostů a hornin. 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 

Popíše pohyb kontinentů vlivem vnitřní energie Země, 
zhodnotí, jak působí zemská přitažlivost na tvarování 
povrchu, 
objasní význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých 
ekosystémů a charakterizuje mimořádné události 
způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, 
jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před 
nimi, 
porovná rozložení vody na Zemi a uvědomí si nutnost 
její ochrany, 
popíše jak vodou šetřit, 
uvede způsoby, jak zabránit znečisťování vod, 
objasní úlohu organismů na rovnováhu složení vzduchu, 
vysvětlí nebezpečí zvyšování skleníkového jevu, úbytku 
ozonu, 
zhodnotí vliv matečné horniny na vlastnosti půdy 
uvede, co je humus a jak se tvoří, 
popíše, co je půdní eroze, jak k ní dochází, způsoby jak ji 
předcházet. 

Vznik a vývoj litosféry. 
Pohyb litosférických desek. 
Vnitřní geologické děje – horotvorná činnost, sopečná 
činnost 
Přírodní světové katastrofy a nejčastější mimořádné 
přírodní události v ČR a ochrana před nimi. 
Vnější geologické děje – eroze, gravitace. 
Hydrosféra. 
Rozložení vody na Zemi. 
Oběh vody na zemi. Podzemní voda. Ochrana vody. 
Význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a 
využití přírodních zdrojů. 
Atmosféra. 
Vrstvy atmosféry. 
Složení vzduchu v troposféře, jeho rovnováha. 
Tvorba skleníkových plynů. 
Stratosférický ozon. 
Význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život. 
Vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn. 
Pedosféra. 
Matečná hornina. 
Půdotvorní činitelé. 
Tvorba humusu. 
Půdní profil, půdní typy. 
Eroze půdy. 
Ochrana půdy.Vlivy klimatických změn na živé 
organismy a na člověka. 

P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro 
vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v 
naší přírodě 

P-9-6-06 uvede význam vlivu podnebí a počasí na 
rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje 
mimořádné události způsobené výkyvy počasí a 
dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a 
možné dopady i ochranu před nimi 

P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny 
rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů 
a atlasů 

Vysvětlí teorii o vzniku Země, 
uvede geologické periody, 
popíše stavbu jaderných organismů, 

Vývoj Země, života a člověka. 
Vznik Země. 
Geologické éry, periody. 
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P-9-4-02 rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny 
živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do 
hlavních taxonomických skupin 

pozná trilobity, vůdčí zkameněliny prvohor, 
vysvětlí přizpůsobení plazů životu na souši, 
popíše, jak vzniklo černé uhlí, 
uvede amonity jako vůdčí zkameněliny druhohor, 
objasní teorii o příčině vyhynutí dinosaurů, 
zhodnotí třetihory, 
popíše vývojové fáze člověka podle současné teorie, 
objasní, jak se vyvíjel mozek, 
vysvětlí, jak se přírodním výběrem upevňují výhodné 
dědičné znaky organismů, 
uvede příklady důkazů vývojové teorie. 

Vznik organických sloučenin. 
Koacerváty, první buňky. 
Fotosyntéza. 
Prvohory. 
Rozvoj života v prvohorních mořích. Vznik obratlovců. 
Paryby, ryby, obojživelníci a plazi.Přechod života na 
souš. 
Kapraďorosty, nahosemenné rostliny. 
Druhohory. 
Vývoj krytosemenných rostlin. 
Éra plazů. Ptáci. První savci. 
Třetihory. 
Horotvorné procesy – alpinské vrásnění. 
Rozvoj savců, krytosemenných rostlin. 
Čtvrtohory.Přímí předchůdci člověka. Vývoj hominidů. 
Klimatické změny v přírodě. 
Pravěké umění. První zemědělci. 
Vývojová teorie. 
Evoluční Darwinova teorie. 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů. 
Doklady vývojové teorie. 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje. 

P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka 

P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků 

P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel 

Zhodnotí, jak aktivně chrání přírodu 
rozliší daný ekosystém a vztahy v něm, 
shrne osobní zodpovědnost za životní prostředí, 
vysvětlí rozdíl mezi optimálními, nepříznivými a 
nevhodnými podmínkami, 
vysvětlí na modelovém přikladu, co je biologická 
rovnováha, 
objasní pojem autotrofní a heterotrofní výživa. 

Rozšíření organismů na Zemi. 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů. 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím. 
Současná biosféra. 
Rozmanitost organismů. 
Organismus a prostředí. 
Existence organismů v podmínkách neživého 
prostředí. 
Ekologická přizpůsobivost. 
Limitující podmínky. 
Biologická rovnováha. 

P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci 
základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i 
živočichů 

P-9-4-03 odvodí na základě pozorování základní 
projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech 
objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému 
prostředí 

P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života 
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P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Základ trvání života. 
Buněčný základ života. 
Výživa, vylučování, přeměna látek. 
Uvolňování energie. 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti 

Vysvětlí, že dědičnost je přenesení vlastností z rodičů na 
potomky a rozpozná vliv prostředí na utváření 
organismů, 
rozliší podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti, 
uvede příklady dědičnosti v praktickém životě, 
odvodí význam křížení. 

Dědičnost. 
Přenos dědičných informací. 
Geny. Alely. 
Dominantní gen, recesivní gen. 
Genotyp. Genoty. 
Mendlovy zákony (1. a 2. zákon). 
Stavba buněčného jádra, chromozomy, DNA. 

P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém 
životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů 

P-9-7-01 uvede příklady výskytu organismů v určitém 
prostředí a vztahy mezi nimi 

Orientuje se v základních ustanoveních zákona o 
ochraně přírody, 
uvede nejvýznamnější chráněné organismy a památné 
stromy v regionu, 
vede k úctě k životu ve všech formách, 
utváří citový vztah k přírodě. 

Ochrana naší přírody. 
Obecná ochrana přírody. 
Zvláštní ochrana přírody. 
Regionální ochrana přírody. 

P-9-7-04 uvede příklady kladných i záporných vlivů 
člověka na životní prostředí a příklady narušení 
rovnováhy ekosystému 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Vesmír – Země – Podmínky života 
Sluneční soustava 
Slunce a jeho planety 
Střídání ročních období 
Sluneční spektrum 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

385 

Přírodopis 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Vznik a vývoj litosféry 
Přírodní světové katastrofy a nejčastější mimořádné přírodní události v ČR a ochrana před nimi 
Hydrosféra 
Význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů 
Atmosféra 
Význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život 
Vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn 
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Pedosféra 
Vlivy klimatických změn na živé organismy a na člověka 
Vývoj Země, života a člověka 
Vznik Země 
Vývojová teorie 
Evoluční Darwinova teorie 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů 
Doklady vývojové teorie 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje 
Rozšíření organismů na Zemi 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Vznik a vývoj litosféry 
Přírodní světové katastrofy a nejčastější mimořádné přírodní události v ČR a ochrana před nimi 
Hydrosféra 
Význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů 
Atmosféra 
Význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život 
Vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn 
Pedosféra 
Vlivy klimatických změn na živé organismy a na člověka 
Vývoj Země, života a člověka 
Vznik Země 
Vývojová teorie 
Evoluční Darwinova teorie 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů 
Doklady vývojové teorie 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje 
Rozšíření organismů na Zemi 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Vývoj Země, života a člověka 
Vznik Země 
Vývojová teorie 
Evoluční Darwinova teorie 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů 
Doklady vývojové teorie 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje 
Rozšíření organismů na Zemi 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Vývoj Země, života a člověka 
Vznik Země 
Vývojová teorie 
Evoluční Darwinova teorie 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů 
Doklady vývojové teorie 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje 
Rozšíření organismů na Zemi 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Vývoj Země, života a člověka 
Vznik Země 
Vývojová teorie 
Evoluční Darwinova teorie 
Přírodní výběr, proměnlivost organismů 
Doklady vývojové teorie 
Paleontologie. Fosilní doklady vývoje 
Rozšíření organismů na Zemi 
Nenahraditelnost vyhynulých organismů 
Ochrana druhů, ohrožených vyhynutím 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 
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Ochrana naší přírody 
Obecná ochrana přírody 
Zvláštní ochrana přírody 
Regionální ochrana přírody 

     

5.14 Zeměpis  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 2 2 1 2 7 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Zeměpis 

Oblast Člověk a příroda 

Charakteristika předmětu Předmět přírodopis navazuje na znalosti žáků nabyté v předmětech 1. stupně (prvouka, vlastivěda, 
přírodověda) a dále je rozvíjí,  seznamuje žáky  s chápáním a rozdělením světa v geografických 
souvislostech, rozvíjí žákovo chápání světa a osvětluje fungující zákonitosti, vyplývající z rozdílných 
geografických, politických, sociálních a náboženských pojetí.  

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

Zeměpis se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku s časovou dotací dvě hodiny týdně a v 8. ročníku s časovou dotací 
jedna hodina týdně.  

 navazuje na znalosti žáků nabyté v předmětech 1. stupně (prvouka, vlastivěda, přírodověda) a dále 
je rozvíjí  

 seznamuje žáky  s chápáním a rozdělením světa v geografických souvislostech a Země v rámci 
vesmíru 

 vysvětluje pojmy používané v zeměpisné literatuře a učí pracovat s různými typy map, 
geografickým měřítkem, souřadnicovým systémem a místopisnými značkami  
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 rozvíjí žákovo chápání světa a osvětluje fungující zákonitosti, vyplývající z rozdílných geografických, 
politických, sociálních a náboženských pojetí 

 aplikuje matematické znalosti při tvorbě přehledů, tabulek, grafů a map 

 podněcuje zájem o bádání a činnosti člověka ve vztahu k místu bydliště, regionu, vlasti, kontinentu 
a celé planetě 

 chápe zvyšující se nutnost lidstva chránit přírodní bohatství naší planety a aktivně přispívat k 
ochraně životního prostředí, různých ekosystémů a jiných geografických celků 

 využívá nových informací získávaných z různých zdrojů (odborná literatura, ročenky a přehledy, 
lexikony, geografické časopisy, internet…) 

 seznamuje s odlišným životním stylem obyvatel naší planety, kteří jsou jiného náboženského 
vyznání, patří k jiné rase, žijí v jiném politickém systému a tím podporuje toleranci k odlišnostem 

Výuka probíhá většinou v pracovně zeměpisu, někdy  ve třídě, v učebně informatiky a v učebně 
s interaktivní tabulí, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Výjimečně pracujeme 
v terénu, zejména při praktickém ověřování teoretických znalostí. K obohacení učiva využíváme exkurzí dle 
ročního plánu. 

Integrace předmětů  Zeměpis (Geografie) 

Mezipředmětové vztahy  Seminář aplikovaných nauk 

 Přírodopis 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 podporuje  pozitivní vztah k učení, pomáhá pochopit  jeho smysl a cíl 

 učí ovládat různé formy a metody práce 

 upevňuje u žáka schopnost  abstrahovat, analyzovat, syntetizovat a komplementovat 

Kompetence k řešení problémů: 

 rozvíjí u žáků schopnost hovořit na dané téma, naslouchat druhým a respektovat se navzájem 

 vede žáky ke schopnosti vyjadřovat se slovem, písmem a jinými grafickými technikami 

 učí žáka při vyjadřování a argumentaci užívat správné geografické názvy  a cizojazyčné pojmy 

Kompetence komunikativní: 
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 posiluje u žáků dovednost chápat problémy, nalézat různá řešení, obhajovat je a chápat nutnost 
kompromisu 

 seznamuje žáky s politickými a prosociálními vztahy v multikulturní společnosti 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáky k vzájemnému respektu 

 upevňuje schopnost pracovat v různých skupinách 

 posiluje pocit odpovědnosti za sebe i druhé, schopnost empatie 

 rozvíjí toleranci k lidem s jiným světovým názorem 

Kompetence občanské: 

 upevňuje získávat pocit občanské sounáležitosti a chápat své začlenění v rámci daného celku 

 vede žáky k uvědomění si, že každý člověk, žák i učitel má svá práva i povinnosti 

 pěstuje vztah k menšinám, posiluje vztah k diverzitám 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky ke schopnosti pracovat s textem, mapou, atlasem, buzolou, PC 

 učí žáky k odpovědnosti a ohleduplnosti při používání školního majetku (mapy, atlasy, interaktivní 
tabule, PC) 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i  k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Zeměpis 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 
srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy 
sluneční soustavy 

Orientuje se na Zemi, 
používá v příkladech znalosti o kulatosti planety, 
přiřadí jména mořeplavců k místům, které objevili, 
vyjmenuje a popíše pohyby Země, 
vyjádří vlastními slovy zdánlivý pohyb Slunce po obloze, 
hodnotí důsledky a dopady střídání dne a noci v 
závislosti na zem. šířce, 
charakterizuje polohu, povrch a pohyby Měsíce a 
Slunce, 
orientuje se na hvězdné obloze, 
zná jména významných osob, které se zasloužili o 
poznání vesmíru. 

Planeta Země. 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar 
planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na 
život lidí a organismů 

Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 
podle bydliště nebo školy 

Pracuje s mapou nebo glóbusem v různých měřítkách, 
vypočítá z map nebo glóbusu vzdálenost mezi určenými 
body, 
pracuje s měřítkem a převádí vzdálenosti do 
skutečnosti, 
orientuje se v různých mapách a v atlasech, 
určí zeměpisnou polohu libovolného místa na světě; 
svého bydliště. 

Glóbus a mapa. 
Mapa. 
Poledníky a rovnoběžky. 
Zeměpisná poloha. 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a 
orientace v terénu 

Z-9-7-02 aplikuje v terénu praktické postupy při 
pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní 
geografickou, topografickou a kartografickou 
terminologii 

Vysvětlí časová pásma na Zemi, 
osvojí si práci s turistickou mapou okolí školy (měřítko 
mapy, výpočet vzdáleností, určení světových stran, 
azimut, nadmořská výška, vrstevnice), 
uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v 
krajině, 
uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných událostech. 

Čas na zeměkouli. 
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. 
Práce s turistickou mapou. 
Místní krajina. 
Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života, 
modelové situace. 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy 
a procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 
zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 
podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi 
podstatnými prostorovými složkami v krajině 

Z-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 
a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích 
zásady bezpečného chování a jednání při 
mimořádných událostech 
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Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, 
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 
povrchu 

Ovládá stavbu Země a dna oceánů, 
vlastními slovy umí popsat příčiny a projevy sopečné 
činnosti, 
aktualizuje si přírodní jevy a katastrofy na Zemi, 
posuzuje zemský povrch, jako výsledek působení 
endogenních činitelů a následnou přeměnu povrchu 
exogenními činiteli, rozezná rozdíl mezi počasím a 
podnebím, 
orientuje se v základních meteorologických prvcích a 
částečně chápe celkový oběh vzduchu v atmosféře, 
ukazuje na mapě podnebné pásy a přiřadí je k 
jednotlivým kontinentům, 
vyhodnotí počasí v okolí svého bydliště. 

Krajinná sféra a její základní části. 
Litosféra. 
Atmosféra. 

Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na 
lidskou společnost 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin 

Vysvětlí princip oběhu vody na Zemi, 
rozeznává na mapách moře, oceány, vodní toky, jezera, 
bažiny umělé vodní nádrže, ledovce… 
rozliší živou a neživou složku půdy, 
orientuje se v půdních druzích a typech, 
vyjmenuje, co všechno ohrožuje půdu, 
objasní výskyt přírodních krajin v závislosti na 
zeměpisné šířce a nadmořské výšce, 
vymezí geografická šířková pásma na Zemi, 
vytvoří vlastní mapu biosféry, 
určí lokality nesoucí vliv člověka na přírodní prostředí. 

Hydrosféra. 
Pedosféra. 
Biosféra. 

Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a 
kulturních krajinných složek a prvků, prostorové 
rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

Lokalizuje na mapě, v atlase popř. na glóbusu 
geografické pojmy, 
označí v atlase jednotlivé podnebné pásy, 
orientuje se v hydrogeografii Afriky, 
přiřadí k jednotlivým druhům rostlin a zvířat vegetační 
pásy, 
zná jména významných českých badatelů na území 
Afriky, 
orientuje se v rozmístění obyvatelstva a v národnostním 
a rasovém složení, 

Zeměpis světadílů – Afrika. 
Poloha, rozloha, členitost. 
Podnebí. 
Vodstvo. 
Rostlinstvo, živočišstvo. 
Obyvatelstvo a hospodářství. 
Oblasti Afriky. 

Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává 
jejich postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
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provede regionalizaci Afriky a vytýčí společné znaky 
daného regionu, 
vyhledá a charakterizuje nejvýznamnějších států 
jednotlivých oblastí, 
vysvětlí příčiny chudoby a negramotnosti Afriky v 
oblasti Sahelu. 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Lokalizuje geografickou polohu významných míst 
Austrálie, 
vytýčí společné znaky pro krajinu Austrálie, 
provádí porovnání jednotlivých teritorií, 
namalují mapu Afriky nebo Austrálie, kde zakreslí tvary 
zemského povrchu; mapu doplní základními 
geografickými značkami. 

Zeměpis světadílů – Austrálie. 
Poloha, rozloha, členitost. 
Podnebí. 
Vodstvo. 
Rostlinstvo, živočišstvo. 
Obyvatelstvo a hospodářství. 
Oblasti Austrálie. 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Planeta Země  
Glóbus a mapa 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Krajinná sféra a její základní části: litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra.  
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-1-01 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických 
a dalších informačních zdrojů 

Pracuje s atlasem a jednotlivými mapami, umí 
lokalizovat regiony, oblasti, státy, města, místopis, 
vyhledá hlavní města, sopky, pohoří, řeky a jezera, 
určí bez problému zeměpisnou polohu, 
rozlišuje politické zřízení republika a monarchie, 
vyhledá průmyslová centra, zemědělské oblasti, hlavní 
naleziště nerostných surovin, rozlišuje rasy, národy, 
národnosti, 
porovnává a zhodnotí vyspělé a méně vyspělé země, 
seznámí se s různými „nej.“ v daných lokalitách, státech 
uvědomuje si odlišné historické, sociální a časové 
souvislosti při vývoji lidské civilizace, 
rozlišuje jakými jazyky se mluví v Americe a v Evropě, 
pracuje s aktuální situací v regionech, státech, 
vytvoří referát na zadanou geografickou problematiku. 

Zeměpis světadílů a oceánů. 
Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán. 
Amerika – fyzicko-geografická sféra, socioekonomická 
sféra. 
Severní Amerika. 
USA a Kanada. 
Střední Amerika. 
Mexiko, Antily. 
Jižní Amerika. 
Andské země. 
Ostatní země. 
Atlantský oceán. 
Severní ledový oceán. 
Zeměpis světadílů a oceánů – Evropa. 
Fyzicko-geografická a socioekonomická sféra. 
Jižní Evropa. 
Západní Evropa. 
Severní Evropa. 
Střední Evropa. 
Jihovýchodní Evropa. 
Východní Evropa. 

Z-9-1-04 vytváří a využívá osobní myšlenková 
(mentální) schémata a myšlenkové (mentální) mapy 
pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové 
vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů a procesů v 
nich, pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zeměpis světadílů a oceánů: Amerika, Atlantský a Severní ledový oceán, Evropa 

    

Zeměpis 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

Dokáže na mapě a v atlase lokalizovat významné 
geografické pojmy poloostrovy, ostrovy, pohoří, řeky, 
jezera, zálivy, průlivy, moře…, 
orientuje se na mapě Asie, 
zakreslí do mapy základní geografické značky a další 
objekty, 
umí určit hranici mezi Evropou a Asií, 
vyhledá na mapě vybrané podnebné a vegetační oblasti, 
popíše přírodní katastrofy posledních 20ti let, 
umí charakterizovat znaky všech ras, 
orientuje se v demografických údajích, 
vysvětlí možné ekonomické a ekologické dopady válek v 
Asii, 

Zeměpis světadílů – Asie. 
Fyzickogeografická část. 
Socioekonomická charakteristika světadílu. 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 
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popíše rozlišná politická seskupení napříč Asií, 
rozdělí a popíše náboženství Asie. 

Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a 
lokalizaci regionů světa 

Orientuje se v základních charakteristikách Číny a 
Japonska, 
lokalizuje ostatní státy Východní Asie, 
charakterizuje Indii, 
zařadí státy do skupiny Malých tygrů, vyjmenuje státy s 
největším podílem těžby ropy, 
lokalizuje významné státy Asie, 
chápe problematiku bezodtoké oblasti Centrální Asie a 
popíše ekonomický a ekologický dopad na krajinu. 

Regionalizace Asie – významné státy. 
Východní Asie. 
Jižní a Jihovýchodní Asie. 
Jihozápadní Asie. 
Střední Asie a Zakavkazsko. 

Z-9-3-03 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 
rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a 
hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, 
potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 
vybraných makroregionů světa a vybraných 
(modelových) států 

Z-9-3-04 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou 
zásadních změn v nich 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Zeměpis světadílů – Asie, Východní Asie, Jižní a Jihovýchodní Asie , Jihozápadní Asie 
Střední Asie a Zakavkazsko 

    

Zeměpis 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Určí geografickou polohu ČR,  
 porovná rozlohu ČR s rozlohou vybraných států světa a 
s rozlohou sousedních států,  
 zakreslí všechny horopisné celky ČR,  
 orientuje se v geologickém vývoji České vysočiny a 
Západních Karpat,  
 charakterizuje podnebné oblasti,  
 určí tři úmoří českých řek,  
 zhodnotí stav životního prostředí,  
 vymezí NP a CHKO a pochodí jejich důležitost.  

Česká republika. 
Přírodní podmínky. 
Geografická poloha, rozloha, členitost 
povrchu. 
Horopisné celky ČR. 
Podnebné oblasti ČR. 
Vodopisné pojmy ČR. 
Půdy, rostlinstvo a živočišstvo ČR. 
Ochrana přírody a ŽP ČR. 

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu 

Vyhledá na mapách největší a významné sídla v ČR, 
vyhledá a zdůvodní největší a nejmenší soustředění 
obyvatelstva v ČR, 
vysvětlí rozdíl mezi emigrací a migrací obyvatelstva, 
charakterizuje jednotlivé druhy průmyslu a lokalizuje na 

Česká republika. 
Obyvatelstvo a sídla. 
Česká republika. 
Hospodářství. 
Jednotlivé druhy průmyslu v ČR. 
Rostlinná a živočišná výroba v ČR. 
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území ČR 
zhodnotí postavení své oblasti v rámci ČR. 

Doprava, rekreace, cestovní ruch a zahraniční obchod 
ČR. 

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit 

Ovládá členění ČR na vyšší územní samosprávné celky 
(kraje), 
současně si uvědomuje rozdělení ČR na tzv. NUTS II 
(statistická jednotka pro potřeby EU),charakterizuje 
geografické znaky jednotlivých krajů, 
určí specifika jednotlivých krajů, 
orientuje se na mapě ČR z hlediska lokalizace krajů, 
jejich FGS a SES. 

Česká republika. 
Kraje. 
14 krajů v ČR. 

Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států 

Z-9-6-02 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 
hospodářské a kulturní poměry místního regionu, 
možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby 
místního regionu k vyšším územním celkům 

Lokalizuje na mapě jádro Valašska a je schopen určit 
hranice celého regionu i s přechodovou oblastí, 
popíše geografické, geologické a biologické 
charakteristiky regionu, 
určí významné oblasti hospodářství regionu, 
zakreslí do mapy pro region významná sídla, 
umí určit, nalézt na mapě a popsat turisticky zajímavé 
lokality regionu. 

Regionální zeměpis – Valašsko (s přihlédnutím k 
Podhostýnskému mikroregionu). 
Přírodní poměry. 
Socioekonomická charakteristika. 
Zajímavosti a cestovní ruch. 

Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní 
geografické znaky sídel 

Ovládá práci s mapami, které obsahují data o 
obyvatelstvu, sídlech a hospodářských ukazatelích ve 
světě, orientuje se ve státech s největším počtem 
obyvatel, s největší hustotou zalidnění a naopak s 
nejmenší, 
orientuje se v demokratických ukazatelích států světa. 

Politická mapa dnešního světa. 
Nové státy na mapě světa. 
Rozdělení států podle rozlohy a lidnatosti. 
Obyvatelstvo a stát. 
Státy podle hospodářské úrovně. 

Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 
funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-05 porovnává státy světa a zájmové integrace 
států světa na základě podobných a odlišných znaků 

Z-9-4-06 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 
hlavní aktuální geopolitické změny a politické 
problémy v konkrétních světových regionech 

Má osvojeno rozčlenění obyvatel podle ras, 
náboženství, národů a jazyků, 
rozlišuje a posoudí vztahy k národnostním menšinám, 
orientuje se na politické mapě světa. 

Státní hranice a typy států podle rozlohy. 
Mezinárodní organizace a seskupení. 

Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, 

Uvádí aktuální příklady národnostních a náboženských 
konfliktů ve světě, určí nejvýznamnější politické, 

Globální problémy lidstva. 
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růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na 
vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa 

vojenské a hospodářské seskupení, informuje o situaci 
zemí třetího světa, 
pomáhá posilovat pozitivní citový vztah k přírodě. Z-9-4-03 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách 
hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

Z-9-4-04 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro 
územní rozmístění hospodářských aktivit 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Česká republika 
Přírodní podmínky, ochrana přírody a ŽP ČR . 
Jednotlivé druhy průmyslu v ČR 
Rostlinná a živočišná výroba v ČR 
Doprava, rekreace, cestovní ruch 
a zahraniční obchod ČR. 
Regionální zeměpis – Valašsko 
(s přihlédnutím k Podhostýnskému 
mikroregionu) 
Přírodní poměry 
Socioekonomická charakteristika 
Zajímavosti a cestovní ruch 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Česká republika 
Přírodní podmínky, ochrana přírody a ŽP ČR  
Jednotlivé druhy průmyslu v ČR 
Rostlinná a živočišná výroba v ČR 
Doprava, rekreace, cestovní ruch 
a zahraniční obchod ČR. 
Regionální zeměpis – Valašsko 
(s přihlédnutím k Podhostýnskému 
mikroregionu) 
Přírodní poměry 
Socioekonomická charakteristika 
Zajímavosti a cestovní ruch 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Česká republika 
Přírodní podmínky, ochrana přírody a ŽP ČR. 
Kraje - 14 krajů v ČR  
Politická mapa dnešního světa 
Nové státy na mapě světa 
Rozdělení států podle rozlohy a lidnatosti 
Obyvatelstvo a stát 
Státy podle hospodářské úrovnStátní hranice a typy států podle rozlohy 
Mezinárodní organizace a seskupení 
Globální problémy lidstva 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Česká republika 
Obyvatelstvo a sídla 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Česká republika 
Obyvatelstvo a sídla 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Formy participace občanů v politickém životě 

Regionální zeměpis – Valašsko 
(s přihlédnutím k Podhostýnskému 
mikroregionu) 
Přírodní poměry 
Socioekonomická charakteristika 
Zajímavosti a cestovní ruch. 
Politická mapa dnešního světa 
Nové státy na mapě světa 
Rozdělení států podle rozlohy a lidnatosti 
Obyvatelstvo a stát 
Státy podle hospodářské úrovnStátní hranice a typy států podle rozlohy 
Mezinárodní organizace a seskupení 
Globální problémy lidstva 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Politická mapa dnešního světa 
Nové státy na mapě světa 
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Rozdělení států podle rozlohy a lidnatosti 
Obyvatelstvo a stát 
Státy podle hospodářské úrovnStátní hranice a typy států podle rozlohy 
Mezinárodní organizace a seskupení 
Globální problémy lidstva 

     

5.15 Hudební výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Hudební výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Předmět hudební výchova vede žáka k porozumění hudby, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako 
prostředku komunikace, podporuje hlasovou výchovu, práci s hlasem, intonaci, rozvíjí hudebně pohybovou 
činnost, podporuje tvořivost, rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti (pěvecké, instrumentální, pohybové, 
poslechové) 

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

Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován jednu hodinu týdně ve všech ročnících. 

 rozvíjí pěveckou činnost  

 podporuje hlasovou výchovu, práci s hlasem, intonaci 

 rozvíjí hudebně pohybovou činnost 

 vede k pohybovému vyjádření hudby, rytmu 

 učí používat žáky  jednoduché hudební a rytmické nástroje při doprovodu písní 

 seznamuje žáky s vokálními a instrumentálními skladbami různých žánrů a stylů 
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 vede žáka k porozumění hudby, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako prostředku 
komunikace 

 pomocí hudebních činností vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových 
napomáhá rozvoji hudebnosti žáka, podporuje jeho tvořivost, rozvíjí hudební schopnosti a 
dovednosti (pěvecké, instrumentální, pohybové, poslechové) 

 rozvíjí schopnost žáků vyjádřit své osobní prožitky a postoje, mít tolerantní přístup ke kulturním 
hodnotám současnosti i minulosti, kulturním projevům různých etnických skupin a národností 

Výuka předmětu probíhá v odborné učebně hudební výchovy, která je mimo jiné vybavena klavírem i 
audiovizuální technikou, na 1. stupni většinou ve třídě s možností využití odborné pracovny. K rozvoji 
hudebnosti žáků jsou využívány i nabídky výchovných koncertů a návštěva Filharmonie Bohuslava Martinů 
ve Zlíně. 

Integrace předmětů  Hudební výchova 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky rozumět obecně používaným termínům a symbolice v hudební oblasti 

 rozvíjí u žáků hudební schopnosti a motivuje je ke kultivovanému zpěvu  

 vytváří žákům přehled v oblasti umění a kultury  

 vede žáka k využívání svých hudebních schopností a dovedností v procesu učení, při tvůrčích 
činnostech i v praktickém životě 

 učí žáka získané poznatky uvádět do souvislostí, vytvářet si komplexní pohled na kulturní jevy 

 rozvíjí u žáka pozitivní vztah k umění 

 učí žáka využívat vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů 

 podporuje úsilí žáka o vlastní zdokonalování se v různých hudebních činnostech 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáky k tomu, aby při svém hodnocení umění postupovali uvážlivě, tak aby svůj názor byli 
schopni obhájit. 
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 předkládá žákům dostatečné množství estetických prožitků a poskytuje jim dostatek prostoru k 
tomu, aby si uvědomili, že různí lidé vnímají stejnou věc různě 

 vede žáka ke schopnosti řešit zadaný úkol, využívat vlastních dovedností i zkušeností 

 rozvíjí schopnost samostatně promýšlet daný problém, vyhledávat informace k danému tématu, 
ověřovat prakticky správnost řešení 

 učí žáka pracovat s chybou 

 vede žáka ke schopnosti  zhodnotit výsledky své práce 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáky k tomu, aby vnímali i mimojazykové vyjadřování a aby sami tuto komunikaci využívali 
(například pohybovým vyjádřením hudby, kdy svým pohybem vyjadřuje rytmus, tempo, dynamiku 
a směr melodie) 

 ukazuje žákům, že vyslechnout názor druhých lidí na společně prožitý estetický prožitek a vhodně 
na něho reagovat může být přínosem 

 poskytuje dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu, uměleckému projevu 

 učí výstižně a kultivovaně se vyjádřit k danému tématu 

 učí chápat hudbu jako jeden z komunikačních prostředků 

 podporuje využívání svých hudebních schopností, dovedností a znalostí k aktivnímu zapojení do 
kolektivu 

 učí žáka tolerovat názory ostatních 

Kompetence sociální a personální: 

 vysvětluje a buduje zásady chování na kulturních 

 ukazuje dětem potřebu spolupráce a důležitost úkolů (rolí), které v týmu plní 

 buduje v dětech sebedůvěru 

 vede žáka ke schopnosti spolupracovat s ostatními při společných činnostech a zadaných úkolech 

 podporuje umění ocenit zkušenosti ostatních spolužáků a učitelů 

 vede k ochotě ostatním pomáhat nebo naopak pomoc přijmout 

 vede k respektování pravidel při práci ve skupině, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce 

 učí žáky aplikovat postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy 

Kompetence občanské: 
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 učí žáky respektovat, chránit a oceňovat naše tradice a kulturní a historické dědictví 

 buduje v žácích pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost 

 vede žáky k tomu, aby se aktivně zapojovali do kulturního dění a sportovních aktivit 

 rozvíjí u žáka schopnost vcítit se do situace ostatních lidí 

 seznamuje žáka s jeho  právy a povinnostmi ve škole i mimo ni 

 učí jej respektovat naše kulturní i historické dědictví, mít pozitivní vztah k uměleckým dílům, 
aktivně se zapojovat do kulturního dění 

 vede k respektování velikosti a důstojnosti lidské osoby, objevování vlastní jedinečnosti a vytváření 
zdravého sebevědomí 

Kompetence pracovní: 

 objasňuje žákům základní pravidla pro grafický záznam hudby a principy orientace v jednoduché 
hudební dokumentaci 

 umožňuje žákům ovládnout nejjednodušší hudební mechanické nástroje 

 motivuje žáka k plnění svých povinností, k zodpovědnému přístupu k výsledkům své práce 

 vede žáka k dodržování vymezených pravidel při činnostech  

 podporuje využívání  získaných znalostí a dovedností v ostatních předmětech 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na ústní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. 

    

Hudební výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 1. ročník  

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

Zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou píseň 
Dodržuje zásady hlasové hygieny 

Vokální činnosti. 
Pěvecké dovednosti, správné dýchání, výslovnost, 
nasazení a barva tónu, hudební hry – otázka a 
odpověď, rytmus. 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

Zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje. 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Zahraje na zadaný hudební nástroj doprovod k písni Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje. 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem a 
hrou na tělo, pochoduje do rytmu 

Hudebně pohybové činnosti. 
Pohybové vyjádření hudby, taktování na 2 a 3 doby, 
taneční hry („zlatá brána“), hra na tělo, pochod, 
jednoduché taneční kroky. 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Rozpozná ve znějící ukázce místo, v němž dojde k 
výrazné změně tempa, rytmu či dynamiky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Vybere z nabídky na základě poslechu i zobrazení 
jednotlivé hudební nástroje 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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Hudební výchova 1. ročník  

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, hudba populární, lidová píseň 
Karaoke zpívání 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků 

    

Hudební výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Hudební výchova 2. ročník  

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

Zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou píseň 
Dodržuje zásady hlasové hygieny 

Vokální činnosti. 
Pěvecké dovednosti, správné dýchání, výslovnost, 
nasazení a barva tónu, hudební hry – otázka a 
odpověď, rytmus. 

Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

Zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Vybere z nabídky orffových nástrojů nástroje vhodné 
pro doprovod určené písně, dodržuje rytmus při 
doprovodu 

Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem a 
hrou na tělo 

Hudebně pohybové činnosti. 
Pohybové vyjádření hudby, taktování na 2 a 3 doby, 
taneční hry („zlatá brána“), hra na tělo, pochod, 
jednoduché taneční kroky. 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Rozpozná ve znějící ukázce místo, v němž dojde k 
výrazné změně tempa, rytmu či dynamiky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Vybere z nabídky na základě poslechu i zobrazení 
jednotlivé hudební nástroje 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Hudební výchova 2. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, hudba populární, lidová píseň 
Karaoke zpívání 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků 

    

Hudební výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Hudební výchova 3. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

Zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou píseň 
Dodržuje zásady hlasové hygieny 

Vokální činnosti. 
Pěvecké dovednosti, správné dýchání, výslovnost, 
nasazení a barva tónu, hudební hry – otázka a 
odpověď, rytmus. 

HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 

Zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje. 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Vybere z nabídky hudebních nástrojů nástroje vhodné 
pro doprovod určené písně 

Instrumentální činnosti. 
Doprovody na dětské orffovské hudební nástroje, 
doprovody na rytmické nástroje. 
(2/4, 3 /4, 4/4 takt). 

HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, 
pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr 
melodie 

Reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem a 
hrou na tělo 

Hudebně pohybové činnosti. 
Pohybové vyjádření hudby, taktování na 2 a 3 doby, 
taneční hry („zlatá brána“), hra na tělo, pochod, 
jednoduché taneční kroky. 

HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící 
hudby 

Rozpozná ve znějící ukázce místo, v němž dojde k 
výrazné změně tempa, rytmu či dynamiky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální 
a vokálně instrumentální 

Rozpozná na základě poslechu i zobrazení jednotlivé 
hudební nástroje 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónu – délka, síla, barva, výška. 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální, hudba populární, lidová píseň. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Hudební výchova 3. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, hudba populární, lidová píseň 
Karaoke zpívání 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků 

    

Hudební výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Hudební výchova 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

Zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou 
lidovou píseň 
Dodržuje zásady hlasové hygieny a využije získané 
pěvecké dovednosti (nasazení tónu, dechová opora, 
odpovídající dynamika) 
Orientuje v notovém/grafickém záznamu písně 

Vokální činnosti. 
Pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost, tvorba 
tónu, rytmus, intonace, vokální improvizace, hlasová 
hygiena, dvojhlas a vícehlas. 
Karaoke zpívání. 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků. 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 
doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

Zahraje píseň či melodii , zazpívá či ji pohybově ztvární 
Zahraje jednoduchý doprovod 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

Rozpozná na základě poslechu i zobrazení jednotlivých 
nástrojů základní skupiny hudebních nástrojů 
Vybere z nabídky hudebních nástrojů nástroje vhodné 
pro doprovod určené písně 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 
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HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem 
Předvede ukázku tanečních kroků u známých tanečních 
písní (mazurka, polka) 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Rozpozná a popíše základní znaky malé písňové formy Poslechové činnosti. 
Kvalita tónů – délka, barva, síla, výška. 
Souzvuk, akord. 
Hudební výrazové prostředky. 
Hudební formy – malá a velká písňová forma. 
Hudba homofonní a polyfonní. 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický 
orchestr, lidová hudba. 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and 
roll. 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a skupin 
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových 
písní. 
Noty v notové osnově. 
Délky not a pomlk, celý tón a půltón, stupnice a 
tónina, posuvky, takty, některé značky v notovém 
zápisu, předtaktí, repetice. 
Rozdělení hudebních nástrojů. 
Sbor, symfonický orchestr, dirigent. 
Chrámová hudba, varhany. 
Lidová hudba, lidový tanec. 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart. 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři 
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F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler. 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

Poukáže ve znějící ukázce na místo, v němž dojde k 
výrazné změně tempa, rytmu, dynamiky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónů – délka, barva, síla, výška. 
Souzvuk, akord. 
Hudební výrazové prostředky. 
Hudební formy – malá a velká písňová forma. 
Hudba homofonní a polyfonní. 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický 
orchestr, lidová hudba. 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and 
roll. 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a skupin 
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových 
písní. 
Noty v notové osnově. 
Délky not a pomlk, celý tón a půltón, stupnice a 
tónina, posuvky, takty, některé značky v notovém 
zápisu, předtaktí, repetice. 
Rozdělení hudebních nástrojů. 
Sbor, symfonický orchestr, dirigent. 
Chrámová hudba, varhany. 
Lidová hudba, lidový tanec. 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart. 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři 
F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, hudba populární, lidová píseň 
Karaoke zpívání 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků  
Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický orchestr, lidová hudba 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and roll 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a skupin  
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových písní 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Sbor, symfonický orchestr, dirigent 
Chrámová hudba, varhany 
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Lidová hudba, lidový tanec 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři 
F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler 

    

Hudební výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-5-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně 
čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v 
durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá 
získané pěvecké dovednosti 

Zazpívá při sólovém i společném zpěvu vybranou 
lidovou píseň 
Dodržuje zásady hlasové hygieny a využije získané 
pěvecké dovednosti (nasazení tónu, dechová opora, 
odpovídající dynamika) 
Orientuje se v notovém/grafickém záznamu písně 

Vokální činnosti. 
Pěvecké dovednosti – dýchání, výslovnost, tvorba 
tónu, rytmus, intonace, vokální improvizace, hlasová 
hygiena, dvojhlas a vícehlas. 
Karaoke zpívání. 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků. 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, 

Zahraje píseň či melodii , zazpívá či ji pohybově ztvární 
Zahraje jednoduchý doprovod 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
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doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň 
zapsanou pomocí not 

zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-03 využívá na základě svých hudebních 
schopností a dovedností jednoduché popřípadě 
složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k 
reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní 

Rozpozná na základě poslechu i zobrazení jednotlivých 
nástrojů základní skupiny hudebních nástrojů 
Vybere z nabídky hudebních nástrojů nástroje vhodné 
pro doprovod určené písně 
Zahraje úryvek zvolené písně či skladby 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí 
elementární hudební improvizace 

Vytvoří jednoduchou předehru či závětí k zadané písni 
Zrytmizuje či zmelodizuje jednoduché říkadlo 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 

HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím 
tanečních kroků, na základě individuálních schopností 
a dovedností vytváří pohybové improvizace 

Reaguje na znějící hudbu odpovídajícím pohybem žák 
předvede ukázku tanečních kroků u známých tanečních 
písní (mazurka, polka) 
Předvede pohyb na základě rytmického schématu písně 

Vokálně instrumentální činnosti. 
Zpěv, hra na hudební nástroje – Orffovy nástroje, 
zobcové flétny a jiné. 
Rytmizace písně, rytmická ozvěna, improvizace. 
Zpěv a hra s Karaoke doprovody. 
Hudebně pohybové činnosti. 
Taktování – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, tanec 
– polka, valčík, taneční hry se zpěvem, pohybové 
improvizace, pantomima. 
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HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně 
či skladby 

Rozpozná a popíše základní znaky malé písňové formy, 
ronda, variace 
Určí hudební formu vybrané ukázky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónů – délka, barva, síla, výška. 
Souzvuk, akord. 
Hudební výrazové prostředky. 
Hudební formy – malá a velká písňová forma. 
Hudba homofonní a polyfonní. 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický 
orchestr, lidová hudba. 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and 
roll. 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a 
skupin. 
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových 
písní. 
Noty v notové osnově. 
Délky not a pomlk, celý tón a půltón, stupnice a 
tónina, posuvky, takty, některé značky v notovém 
zápisu, předtaktí, repetice. 
Rozdělení hudebních nástrojů. 
Sbor, symfonický orchestr, dirigent. 
Chrámová hudba, varhany. 
Lidová hudba, lidový tanec. 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart. 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři. 
F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach. 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler. 

HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní 
na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné 
harmonické změny 

Vybere ze znějících hudebních ukázek skladby s 
dominujícím hudebním vyjadřovacím prostředkem 
(rytmus, melodie, barva) 
Poukáže ve znějící ukázce na místo, v němž dojde k 
výrazné změně tempa, rytmu, dynamiky 

Poslechové činnosti. 
Kvalita tónů – délka, barva, síla, výška. 
Souzvuk, akord. 
Hudební výrazové prostředky. 
Hudební formy – malá a velká písňová forma. 
Hudba homofonní a polyfonní. 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně 
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instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický 
orchestr, lidová hudba. 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and 
roll. 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a 
skupin. 
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových 
písní. 
Noty v notové osnově. 
Délky not a pomlk, celý tón a půltón, stupnice a 
tónina, posuvky, takty, některé značky v notovém 
zápisu, předtaktí, repetice. 
Rozdělení hudebních nástrojů. 
Sbor, symfonický orchestr, dirigent. 
Chrámová hudba, varhany. 
Lidová hudba, lidový tanec. 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart. 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři. 
F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach. 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, hudba populární, lidová píseň 
Karaoke zpívání 
Výběr písní dle vokálních dispozic žáků  
Poslechové činnosti 
Hudba vokální, instrumentální a vokálně instrumentální, sbor, chrámová hudba, symfonický orchestr, lidová hudba 
Populární hudba – jazz, swing, charleston, rock and roll 
Ukázky tvorby vybraných skladatelů, zpěváků a skupin  
Valašský soubor Rusava, Fr.Sušil – sběratel lidových písní 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Sbor, symfonický orchestr, dirigent 
Chrámová hudba, varhany 
Lidová hudba, lidový tanec 
B.Smetana, A.Michna, W.A.Mozart 
Hymna Kde domov můj – vznik, autoři 
F.Škroup, J.K.Tyl, L.Janáček, F.X.Brixi, J.S.Bach 
L.Armstrong, J.Ježek, E.Presley, K.Hašler 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Poznává hudební výrazové prostředky, vnímá jejich užití 
v různých hudebních dílech. 
Rozpozná hudební nástroje, jejich výrazové možnosti. 

Hudební výrazové prostředky. 
Rozdělení nástrojů v orchestru. 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Orientuje se v hudebních pojmech, zná složení 
smyčcového kvarteta. 
Seznámí se s operou, jejími částmi, 
zná pojem libreto, partitura. 
Rozlišuje podle poslechu soprán, alt, tenor a bas. 

Hudební seskupení 
(sólo, duo – dueto, trio – tercet, kvarteto – kvartet…). 
Opera 
(árie, recitativ, operní předehra, libreto, partitura). 
Ženské a mužské hlasy. 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Rozliší píseň lidovou a umělou. 
Seznámí se s lidovou hudbou, s nástroji užívanými v 
lidových kapelách 

Píseň a její hudební forma. 
Lidová hudba, cimbálová muzika, hudecká kapela. 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s nejznámějšími českými skladateli, jejich 
životem, 
orientuje se v jejich tvorbě, poznává některá díla. 

Dějiny hudby. 
Nejvýznamnější čeští hudební skladatelé: 
Bedřich Smetana, 
Antonín Dvořák. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

425 

Hudební výchova 6. ročník  

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v durových i mollových tóninách. 

Vokální činnosti: 
Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, 
hlasová hygiena. 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

Využívá při zpěvu správné pěvecké návyky, 
orientuje se v zápisu písně. 

Intonace v dur a moll. 
Orientace v jednoduchém notovém záznamu písně. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností hudební nástroje k doprovodné hře, 
správně rytmicky doprovází jednoduchou píseň na 
Orffovy nástroje. 

Instrumentální činnosti: 
Hra na jednoduché hudební nástroje 
(Orffovy nástroje, zobcové flétny, 
keyboardy). 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků, 
zvládá taktování ve 2/4 a 3/4 taktu. 

Hudebně pohybové činnosti: 
Pohybový doprovod znějící hudby (taktování, taneční 
kroky). HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 

období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální, 
rozeznává některé hudební žánry, 
rozpozná v proudu hudby užité hudební výrazové 
prostředky. 

Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby (hudebně výrazové 
prostředky). 
Hudební skladba v kontextu s její dobou 
vzniku, životem autora. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Dějiny hudby 
Nejvýznamnější čeští hudební skladatelé: 
Bedřich Smetana 
Antonín Dvořák 
Opera 
(árie, recitativ, operní předehra, libreto, partitura) 

    

Hudební výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 
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 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Umí slovně charakterizovat rozdíl mezi stupnicí a 
tóninou, 
sluchem rozliší stupnici durovou a mollovou. 

Stupnice a tónina. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Dokáže taktovat 2/4 a 3/4 takt. Taktování. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Poznává základní intervaly. Intervaly. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Zná pojem akord, kvintakord. Akordy 
(kvintakordy). 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Poznává rozdíl mezi hudbou duchovní a světskou. Duchovní a světská hudba. 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Umí charakterizovat vybrané hudební formy. Hudební formy: 
kánon, fuga, kantáta, oratorium, koncert, sonáta a 
sonátová forma, symfonie. 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Rozliší hudbu polyfonní a homofonní. Polyfonie a homofonie. 
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HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s nejstaršími dějinami evropské hudby, 
poznává vývoj hudby, orientuje se v jednotlivých 
hudebních obdobích. 

Nejstarší dějiny evropské hudby 
(gregoriánský chorál, rozvoj vícehlasu, renesance). 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s obdobím baroka, jeho nejznámějšími 
skladateli, poznává nejznámější skladby vybraných 
autorů 

Baroko- 
rysy hudebního slohu, hlavní představitelé. 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s obdobím klasicismu, jeho nejznámějšími 
skladateli. 

Klasicismus- 
rysy hudebního slohu, hlavní představitelé. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v durových a mollových tóninách, 
zvládá zpěv dvojhlasé písně, 
uplatňuje pravidla hlasové hygieny, 
orientuje se v jednoduchém notovém zápise písně. 

Vokální činnosti: 
Rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena. 
Intonace v dur a moll. 
Jednohlasý a vícehlasý zpěv. 
Orientace v jednoduchém notovém záznamu písně. 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností hudební nástroje k doprovodné hře, 
správně rytmicky doprovází písně na Orffovy nástroje. 

Instrumentální činnosti: 
Hra na jednoduché hudební nástroje (Orffovy 
nástroje, zobcové flétny, keyboardy). HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

Zvládá taktování ve 2/4 a 3/4 taktu, 
pohybem reaguje na znějící hudbu s využitím 
jednoduchých gest a tanečních kroků. 

Hudebně pohybové činnosti: 
Pohybový doprovod znějící hudby 
(taktování, taneční kroky). 
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HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

Rozpozná v proudu hudby užité výrazové prostředky, 
rozeznává některé hudební žánry, 
zařadí skladbu do příslušného období. 

Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby. 
Hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, 
životem autora. HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 

užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Baroko - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Klasicismus - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby 
Hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Baroko - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Klasicismus - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby 
Hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Baroko - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Klasicismus - rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby 
Hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Poslechové činnosti: 
Analýza hudební skladby 
Hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

    

Hudební výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Zná základními intervaly.  Intervaly. 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Rozliší podle sluchu durový a mollový kvintakord, 
souzvuk tří nebo čtyř tónů. 

Akord (kvintakord) dur a moll, terciová stavba akordu, 
septakord. 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Rozpozná rozdíly artificiální a nonartificiální hudby. Hudba artificiální a nonartificiální. 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích, 
poznává nejstarší hudební památky a umí je zařadit do 
historických souvislostí. 

Vývoj hudby v jednotlivých obdobích. 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s obdobím romantismu, 
rozliší užité hudební žánry. 

Romantismus – rysy hudebního slohu, hlavní 
představitelé. 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Poznává nové styly počátku 20. století, 
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění. 

Hudba počátku 20. století – impresionismus, 
expresionismus, neoklasicismus. 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v durových i mollových tóninách, 
uplatňuje pravidla hlasové hygieny při zpěvu i v běžném 
životě. 

Vokální činnosti: 
rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, 
intonace v dur a moll. 
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rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností hudební nástroje k doprovodné hře, 
správně rytmicky doprovází písně na Orffovy nástroje. 

Instrumentální činnosti: 
hra na jednoduché hudební nástroje 
(Orffovy nástroje, zobcové flétny, keyboardy) HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 

individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Zvládá taktování v 2/4,3/4 a 4/4 taktu. Hudebně pohybové činnosti: 
pohybový doprovod znějící hudby (taktování). 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Vnímá užité hudební výrazové prostředky, 
rozeznává hudební žánry, 
přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému 
celku. 

Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, 
životem autora. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Hudba artificiální a nonartificiální 
Vývoj hudby v jednotlivých obdobích 
Romantismus – rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Hudba počátku 20. století – impresionismus, expresionismus, neoklasicismus 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Hudba artificiální a nonartificiální 
Vývoj hudby v jednotlivých obdobích 
Romantismus – rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Hudba počátku 20. století – impresionismus, expresionismus, neoklasicismus 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Hudba artificiální a nonartificiální 
Vývoj hudby v jednotlivých obdobích 
Romantismus – rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Hudba počátku 20. století – impresionismus, expresionismus, neoklasicismus 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 
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MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Hudba artificiální a nonartificiální 
Vývoj hudby v jednotlivých obdobích 
Romantismus – rysy hudebního slohu, hlavní představitelé 
Hudba počátku 20. století – impresionismus, expresionismus, neoklasicismus 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební skladba v kontextu s její dobou vzniku, životem autora 

    

Hudební výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Rozliší podle sluchu durový a mollový kvintakord, 
souzvuk tří nebo čtyř tonů. 

Kvintakord dur a moll, septakord. 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

Seznámí se s charakteristickými prvky jazzové hudby, se 
známými interprety. 

Jazz (klasický, moderní), vývoj jazzu u nás. 

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

Rozpozná rokenrol a country hudbu. Rock and roll a country and western. 

HV-9-1-07 zařadí na základě individuálních schopností 
a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového 
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období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové 
příslušnosti s dalšími skladbami 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Seznámí se se stylem hudby 60.let (skupiny Beatles, 
Rolling Stones). 

Moderní populární hudba v Evropě 60. let. 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

Rozlišuje hudební žánry populární hudby (hard rock, art 
rock, disko hudba, reagee, rap. 

Moderní populární a rocková hudba 70. a 80.let. 

HV-9-1-04 realizuje podle svých individuálních 
schopností a dovedností písně a skladby různých stylů 
a žánrů 

Seznámí se s písněmi J.Suchého a J.Šlitra, některé z nich 
zazpívá. 

Česká populární hudba 50. a 60. let – divadla malých 
forem. 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Orientuje se v české populární hudbě, 
poznává nejznámější interprety. 

Česká populární hudba 60. let – 80.let. 

HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými 
druhy umění 

Seznámí se s nejznámějšími českými muzikály, s jejich 
autory. 

České muzikály – 90. léta. 

HV-9-1-02 uplatňuje získané pěvecké dovednosti a 
návyky při zpěvu i při mluvním projevu v běžném 
životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase, dokáže 
ocenit kvalitní vokální projev druhého 

Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a 
rytmicky přesně v durových i mollových tóninách. 
Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při 
zpěvu i při mluveném projevu. 

Vokální činnosti: 
rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena. 
Intonace v dur a moll. 

HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých 
individuálních hudebních schopností a dovedností 
různé motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí 
jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

Využívá na základě svých hudebních schopností a 
dovedností hudební nástroje k doprovodné hře, 
správně rytmicky doprovází písně na Orffovy nástroje. 

Instrumentální činnosti: 
hra na jednoduché hudební nástroje 
(Orffovy nástroje, zobcové flétny, keyboardy). 

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti 
a dovednosti při hudebních aktivitách 

Zvládá taktování ve 2/4, 3/4a 4/4 taktu, 
ztvárňuje hudbu pomocí pohybu a tanečních kroků. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

436 

Hudební výchova 9. ročník  

HV-9-1-05 rozpozná některé z tanců různých stylových 
období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků 
k poslouchané hudbě a na základě individuálních 
hudebních schopností a pohybové vyspělosti 
předvede jednoduchou pohybovou vazbu 

Hudebně pohybové činnosti: 
pohybový doprovod znějící hudby (taktování, taneční 
kroky). 

HV-9-1-06 orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá 
užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické 
sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na 
základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k 
logicky utvářenému celku 

Vnímá užité hudební výrazové prostředky, 
rozeznává hudební žánry. 

Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby, 
hudební styly a žánry. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Jazz (klasický, moderní), vývoj jazzu u nás 
Rock and roll a country and western 
Moderní populární hudba v Evropě 60. let 
Moderní populární a rocková hudba 70. a 80.let 
Česká populární hudba 50. a 60. let – divadla malých forem 
Česká populární hudba 60. let – 80.let 
České muzikály – 90. léta 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby 
hudební styly a žánry 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Jazz (klasický, moderní), vývoj jazzu u nás 
Rock and roll a country and western 
Moderní populární hudba v Evropě 60. let 
Moderní populární a rocková hudba 70. a 80.let 
Česká populární hudba 50. a 60. let – divadla malých forem 
Česká populární hudba 60. let – 80.let 
České muzikály – 90. léta 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby 
hudební styly a žánry 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Jazz (klasický, moderní), vývoj jazzu u nás 
Rock and roll a country and western 
Moderní populární hudba v Evropě 60. let 
Moderní populární a rocková hudba 70. a 80.let 
Česká populární hudba 50. a 60. let – divadla malých forem 
Česká populární hudba 60. let – 80.let 
České muzikály – 90. léta 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby 
hudební styly a žánry 
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VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Jazz (klasický, moderní), vývoj jazzu u nás 
Rock and roll a country and western 
Moderní populární hudba v Evropě 60. let 
Moderní populární a rocková hudba 70. a 80.let 
Česká populární hudba 50. a 60. let – divadla malých forem 
Česká populární hudba 60. let – 80.let 
České muzikály – 90. léta 
Poslechové činnosti: 
analýza hudební skladby 
hudební styly a žánry 

     

5.16 Výtvarná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 2 2 1 1 2 2 1 1 13 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výtvarná výchova 

Oblast Umění a kultura 

Charakteristika předmětu Prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své výtvarné 
myšlení. Výtvarná výchova motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života 
společnosti a umět ji chránit. 

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

Výtvarná výchova je vyučována v 1. ročníku jednu hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku dvě hodiny týdně, ve 4. 
a 5. ročníku jednu hodinu týdně, v 6. a 7. ročník dvě hodiny týdně, v 8. a 9. ročník jednu hodinu týdně. 

 respektuje osobnost a kreativitu dětí 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 vede žáky k osvojení základních pracovních návyků a dovedností spojených s technikami výtvarné 
výchovy 

 učí žáky vnímat umělecký svět  

 zapojuje žáky do uměleckého světa prostřednictvím uvolněného výtvarného projevu 

 prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své 
výtvarné myšlení 

 vede žáky k praktickému uplatňování poznatků a dovedností ve vlastní výtvarné činnosti 

 dbá na rozvoj fantazie, představivosti a výtvarného myšlení 

 učí žáky umělecky vyjádřit skutečnost 

 motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života společnosti a umět ji chránit  

 seznamuje žáky s vybranými základními  uměleckými díly z oblasti českého nového i světového 
výtvarného umění 

 vychovává k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vzájemná obohacování se, 
svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví 

Výuka probíhá v pracovně výtvarné výchovy,  ve třídě, v letních měsících mohou žáci využívat letní učebnu, 
nebo práci v plenéru.Využíváme výstav výtvarného umění v ZUŠ a 
bystřickém zámku 

Integrace předmětů  Výtvarná výchova 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk a literatura 

 Anglický jazyk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky uplatňovat výtvarné techniky a experimentovat s nimi 

 vede žáky k umění pozorovat svět kolem sebe a cítit potřebu pokusit se o jeho výtvarné ztvárnění.  

 učí žáky kriticky posuzovat své práce a srovnávat je s pracemi spolužáků 

 vede žáky ke kladnému vztahu k umění 

 volí vhodné náměty, správné metody práce, motivuje, náročnost volí na základě schopnosti žáků, 
vybírá vhodné výtvarné techniky pro zpracování 

 vzájemně propojuje vhodné výtvarné techniky 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 vytváří celé komplexy úkolů, které na sebe navazují 

 vede k možnosti experimentování podle schopnosti žáka 

 učí žáka kriticky přistupovat k výsledkům své práce  

 práce zveřejňuje, vystavuje ve třídě, na chodbě, používá k ilustracím na veřejnosti, výtvarných 
přehlídkách 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky volit vhodné způsoby řešení úkolů souvisejících s výtvarnými činnostmi  

 vede žáky k zvládnutí případných neúspěchů 

 porovnává práce (výtvar. činnost jednotlivce a celého kolektivu) i jiných škol 

 uveřejňuje na výstavkách ve třídách a chodbách školy 

 učí se nacházet různé varianty dalšího plnění zvoleného úkolu 

 vede žáky samostatně dospět ke konečnému řešení úkolu 

 učí aplikovat získané dovednosti při řešení obdobných úkolů 

 umožňuje žákovi obhájit svoje rozhodnutí ke splnění vytýčeného úkolu a výsledek své práce 

Kompetence komunikativní: 

 motivuje žáky k vyjádření svých pocitů a svého pohledu na svět kolem sebe prostřednictvím 
výtvarného projevu 

 učí žáky naslouchat promluvám jiných lidí a porozumět jim  

 rozvíjí u žáka schopnost kultivovaného výtvarného projevu 

 vede žáky k umění obhájit výtvarný názor na zvolené téma, uvést vhodnou argumentaci 

 učí žáky využít vhodný obrazový, informační a komunikační materiál v praxi a při vytváření 
kvalitních mezilidských vztahů 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáky k týmové spolupráci 

 rozvíjí schopnost pracovat ve skupině, podřídit se pravidlům práce v týmu 

 učí žáky umět poskytovat pomoc a umět o ni požádat 

 vede ke schopnosti ocenit zkušenost druhých a respektovat i odlišný názor (rada) 

Kompetence občanské: 
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Název předmětu Výtvarná výchova 

 vede žáky k úctě k lidovým tradicím a historickému dědictví 

 seznamuje žáky s kulturou a kulturními hodnotami jiných národů 

 učí žáky dokázat se podřídit vedení 

 učí žáky správně ohodnotit situaci a odmítnout negativní projevy při práci v kolektivu 

 učí respektovat naše kulturní dědictví, chránit životní prostředí, zapojovat se do ochrany zdraví a 
trvale udržitelného rozvoje společnosti 

Kompetence pracovní: 

 učí žáky bezpečné práci s výtvarnými pomůckami a výtvarným materiálem 

 vede žáky k hospodárnosti a udržování pořádku svého pracovního místa 

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

 vede žáky k dodržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s pomůckami 

 učí žáky chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků 

 podporuje nadané žáky v jejich volbě budoucího profesního zaměření 

 vede žáky k využívání výtvarné dovednosti ve svém budoucím občanském životě 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému 
hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. 

    

Výtvarná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 

Rozpozná a pojmenuje některé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření využité v kresbě, malbě, fotografii, 
v prostorových objektech, v architektuře 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Linie, tvary – poznávání a zkoušení vlastnosti linie 
(kresba) 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

Rozpozná světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě 
jej uplatní 

Barva, barevný kontrast, práce s vodovými barvami. 
(zapouštění barev). 
Dekorativní práce (rytmizace řazení prvků). 
Výtvarné osvojování přírody, proměny přírody v 
závislosti na ročních obdobích. 
Výtvarné osvojování předmětů. 
Postava. 
Portrét. 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 
svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který 
objektům přisoudil 
Vybere z nabídky různých prostředků výtvarné tvorby 
takové, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy, 
a vysvětlí, proč si vybral právě tyto prostředky 
Je vybaven základními dovednosti k tomu, aby využíval 
obvyklých prostředků výtvarné tvorby (kresby, malby, 
modelování, prostorového vytváření) i prostředků 
experimentálně kombinovaných k vyjádření svých 
smyslových pocitů, představ, myšlenek a zkušeností 
žák si uvědomuje rozdílnost svého vnímání podle toho, 
jaký smysl zapojí (zrak, sluch, hmat); vnímání různými 
smysly využije podle svého uvážení ve své tvorbě 
Porovná, zda se prostředky, které využil ve vlastní 
tvorbě, odlišují od prostředků využitých v dílech 
spolužáků či dalších autorů; nalezené rozdíly pojmenuje 

Uplatňování subjektivity. 
Fantazie (pohádkové bytosti, jednoduché ilustrace z 
dětských knížek). 
Tématické práce. 
Koláž (vyjádření pocitů). VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Výtvarná výchova 1. ročník  

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

    

Výtvarná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

Rozpozná a pojmenuje některé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření využité v kresbě, malbě, fotografii, 
v prostorových objektech, v architektuře 
Rozpozná světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě 
jej uplatní 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Linie, tvary – poznávání a zkoušení vlastnosti linie 
(kresba). 
Barva, barevný kontrast, práce s vodovými barvami 
(zapouštění barev). 
Dekorativní práce (rytmizace řazení prvků.) 
Výtvarné osvojování přírody, proměny přírody v 
závislosti na ročních obdobích. 
Výtvarné osvojování předmětů. 
Postava. 
Portrét. 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 
svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který 
objektům přisoudil 
Vytvoří samostatně zvolenými obrazovými prvky 
(liniemi nebo barevnými plochami) objekty a zaměří se 
na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost, poloha, 
vzdálenost; pravidelná a nepravidelná sestava, 
souměrnost a nesouměrnost uspořádání; kontrast, 
harmonie); vysvětlí, co vytvořil. 
Vybere z nabídky různých prostředků výtvarné tvorby 
takové, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy, 
a vysvětlí, proč si vybral právě tyto prostředky 
Je vybaven základními dovednosti k tomu, aby využíval 
obvyklých prostředků výtvarné tvorby (kresby, malby, 
modelování, prostorového vytváření) i prostředků 
experimentálně kombinovaných k vyjádření svých 
smyslových pocitů, představ, myšlenek a zkušeností 
žák si uvědomuje rozdílnost svého vnímání podle toho, 
jaký smysl zapojí (zrak, sluch, hmat); vnímání různými 
smysly využije podle svého uvážení ve své tvorbě 
Rozlišuje, co ve výsledcích jeho tvorby vychází z jeho 
představ a fantazie a co z jeho smyslových vjemů 
Porovná, zda se prostředky, které využil ve vlastní 

Uplatňování subjektivity. 
Fantazie (pohádkové bytosti, jednoduché ilustrace z 
dětských knížek). 
Tematické práce. 
Koláž (vyjádření pocitů). VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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Výtvarná výchova 2. ročník  

tvorbě, odlišují od prostředků využitých v dílech 
spolužáků či dalších autorů; nalezené rozdíly pojmenuje 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
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Výtvarná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-3-1-01 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně 
obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností 
vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a 
představ 

Rozpozná a pojmenuje některé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření využité v kresbě, malbě, fotografii, 
v prostorových objektech 
V architektuře rozpozná světlostní a barevný kontrast a 
ve své tvorbě jej uplatní 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Linie, tvary – poznávání a zkoušení vlastnosti linie 
(kresba). 
Barva, barevný kontrast, práce s vodovými barvami 
(zapouštění barev). 
Dekorativní práce (rytmizace řazení prvků). 
Výtvarné osvojování přírody, proměny přírody v 
závislosti na ročních obdobích. 
Výtvarné osvojování předmětů. 
Postava. 
Portrét. 

VV-3-1-02 v tvorbě projevuje své vlastní životní 
zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i 
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, 
objekty a další prvky a jejich kombinace 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 
svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který 
objektům přisoudil 
Vytvoří samostatně zvolenými obrazovými prvky 
(liniemi nebo barevnými plochami) objekty a zaměří se 
na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost, poloha, 
vzdálenost; pravidelná a nepravidelná sestava, 
souměrnost a nesouměrnost uspořádání; kontrast, 
harmonie); vysvětlí, co vytvořil. 
Vybere z nabídky různých prostředků výtvarné tvorby 
takové, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy, 
a vysvětlí, proč si vybral právě tyto prostředky 
Je vybaven základními dovednosti k tomu, aby využíval 
obvyklých prostředků výtvarné tvorby (kresby, malby, 
modelování, prostorového vytváření) i prostředků 

Uplatňování subjektivity. 
Fantazie (pohádkové bytosti, jednoduché ilustrace z 
dětských knížek). 
Tematické práce. 
Koláž (vyjádření pocitů). VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události 

různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 
volí vhodné prostředky 

VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 
porovnává se svojí dosavadní zkušeností 

VV-3-1-05 na základě vlastní zkušenosti nalézá a do 
komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 
vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil 
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experimentálně kombinovaných k vyjádření svých 
smyslových pocitů, představ, myšlenek a zkušeností 
žák porovná vizuální vyjádření svých zkušeností s 
vyjádřením spolužáků a zjistí podobnosti a odlišnosti v 
pocitech a představách, které objevil 
Uvědomuje si rozdílnost svého vnímání podle toho, jaký 
smysl zapojí (zrak, sluch, hmat); vnímání různými smysly 
využije podle svého uvážení ve své tvorbě 
Rozlišuje, co ve výsledcích jeho tvorby vychází z jeho 
představ a fantazie a co z jeho smyslových vjemů 
Porovná, zda se prostředky, které využil ve vlastní 
tvorbě, odlišují od prostředků využitých v dílech 
spolužáků či dalších autorů; nalezené rozdíly pojmenuje 
Porovná a objasní, zda a v čem se výsledky jeho tvorby 
odlišují od výsledků tvorby jeho spolužáků 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

    

Výtvarná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Rozpozná a pojmenuje některé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření využité v kresbě, malbě, fotografii, 
v prostorových objektech, v architektuře rozpozná 
světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě jej uplatní 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy. 

VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; v 
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 
svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který 
objektům přisoudil 
Vytvoří samostatně zvolenými obrazovými prvky 
(liniemi nebo barevnými plochami) objekty a zaměří se 
na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost, poloha, 

Linie, výrazové vlastnosti linie. 
Vyjádření barevné plochy, objemové vyjádření 
modelování. 
Plošná, objemová a prostorová tvorba. 
Dekorativní práce – komponování geometrických 
prvků v pásu nebo v ploše. 
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vzdálenost; pravidelná a nepravidelná sestava, 
souměrnost a nesouměrnost uspořádání; kontrast, 
harmonie); vysvětlí, co vytvořil. 
Vytvoří jednoduchý plastický objekt z různých materiálů 
podle reálného objektu i své fantazijní představy 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 
zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

Vybere z nabídky různých prostředků výtvarné tvorby 
takové, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy, 
a vysvětlí, proč si vybral právě tyto prostředky 
Je vybaven základními dovednosti k tomu, aby využíval 
obvyklých prostředků výtvarné tvorby (kresby, malby, 
modelování, prostorového vytváření) i prostředků 
experimentálně kombinovaných k vyjádření svých 
smyslových pocitů, představ, myšlenek a zkušeností 
žák porovná vizuální vyjádření svých zkušeností s 
vyjádřením spolužáků a zjistí podobnosti a odlišnosti v 
pocitech a představách, které objevil 
Vybere z nabídky uměleckých výtvarných děl ta, která 
jsou blízká jeho zkušenostem, a ta, o kterých si myslí, že 
by zaujala lidi v jeho blízkém okolí (rodiče, sourozence, 
prarodiče, kamarády, učitele) a svůj výběr zdůvodní 

Barva ( temperové barvy), barevný kontrast, stínování. 
Výtvarné osvojování přírody – proměny přírody v 
závislosti na ročních obdobích (krajina). 
Tematické práce. 
Výtvarné osvojování předmětů (zátiší). 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

Uvědomuje si rozdílnost svého vnímání podle toho, jaký 
smysl zapojí (zrak, sluch, hmat); vnímání různými smysly 
využije podle svého uvážení ve své tvorbě 
Rozlišuje, co ve výsledcích jeho tvorby vychází z jeho 
představ a fantazie a co z jeho smyslových vjemů 
Nalezne a pojmenuje podněty (z každodenního života, 
ale i z vybraných uměleckých výtvarných děl), které 
působí převážně na jiné smysly, než je zrak 
Porovná, zda se prostředky, které využil ve vlastní 
tvorbě, odlišují od prostředků využitých v dílech 
spolužáků či dalších autorů; nalezené rozdíly pojmenuje 
Porovná a objasní, zda a v čem se výsledky jeho tvorby 
odlišují od výsledků tvorby jeho spolužáků 

Postava v pohybu. 
Portrét. 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 
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VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

Sdělí, co bylo zdrojem inspirace pro jeho tvorbu žák 
přistupuje k tvorbě ostatních jako ke zdroji inspirace 
Vybere, uspořádá a představí výsledky své práce 
(vytvořená, vybraná či upravená vizuálně obrazná 
vyjádření) 
Popíše spolužákům, jak při tvorbě postupoval 

Uplatňování subjektivity. 
Dětská fantazie. 
Kresba podle předlohy (dětské knihy). 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

    

Výtvarná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-5-1-01 při vlastních tvůrčích činnostech 
pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; 
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, 
barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 

Rozpozná a pojmenuje některé prvky vizuálně 
obrazného vyjádření využité v kresbě, malbě, fotografii, 
v prostorových objektech, v architektuře žák rozpozná 
světlostní a barevný kontrast a ve své tvorbě jej uplatní 
Projevuje schopnost porovnávat vztahy obrazových 
objektů a prvků (například: rozdílnost a podobnost 
tvarů, jejich velikost, vzájemnou polohu, světlostní a 
barevné vztahy) a uplatňovat je ve své kresbě, malbě i 
prostorové tvorbě 

Rozvíjení smyslové citlivosti. 
Světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční 
vztahy. 

Linie, výrazové vlastnosti linie. 
Vyjádření barevné plochy, objemové vyjádření 
modelování. 
Plošná, objemová a prostorová tvorba. 
Dekorativní práce – komponování geometrických 
prvků v pásu nebo v ploše. 
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VV-5-1-02 užívá a kombinuje prvky vizuálně 
obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném 
vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturální postup; v 
prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k 
vlastnímu tělu i jako nezávislý model 

Vybere, uspořádá a zkombinuje objekty do celků podle 
svého záměru nebo podle zadání; vysvětlí význam, který 
objektům přisoudil 
Vytvoří samostatně zvolenými obrazovými prvky 
(liniemi nebo barevnými plochami) objekty a zaměří se 
na vztahy mezi nimi (vzájemná velikost, poloha, 
vzdálenost; pravidelná a nepravidelná sestava, 
souměrnost a nesouměrnost uspořádání; kontrast, 
harmonie); vysvětlí, co vytvořil. 
Vytvoří jednoduchý plastický objekt z různých materiálů 
podle reálného objektu i své fantazijní představy 
Rozmístí objekty do prostoru a sám zaujme v prostoru 
pozici; vyjádří pocity, které v něm takto vzniklé 
uspořádání vyvolalo, a zdůvodní proč. 

Linie, výrazové vlastnosti linie. 
Vyjádření barevné plochy, objemové vyjádření 
modelování. 
Plošná, objemová a prostorová tvorba. 
Dekorativní práce – komponování geometrických 
prvků v pásu nebo v ploše. 

VV-5-1-04 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně 
obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového 
vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v 
plošné, objemové i prostorové tvorbě 

Uvědomuje si rozdílnost svého vnímání podle toho, jaký 
smysl zapojí (zrak, sluch, hmat); vnímání různými smysly 
využije podle svého uvážení ve své tvorbě 
Rozlišuje, co ve výsledcích jeho tvorby vychází z jeho 
představ a fantazie a co z jeho smyslových vjemů 
Nalezne a pojmenuje podněty (z každodenního života, 
ale i z vybraných uměleckých výtvarných děl), které 
působí převážně na jiné smysly, než je zrak 
Převede sluchové a hmatové vjemy do vizuálního 
vyjádření v ploše, objemu a prostoru 
žák porovná, zda se prostředky, které využil ve vlastní 
tvorbě, odlišují od prostředků využitých v dílech 
spolužáků či dalších autorů; nalezené rozdíly pojmenuje 
Porovná a objasní, zda a v čem se výsledky jeho tvorby 
odlišují od výsledků tvorby jeho spolužáků 
Uplatňuje ve své tvorbě různé obrazové prvky a 
experimentuje s dosud nevyzkoušenými prostředky a 
postupy 

Postava v pohybu. 
Portrét. 

VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v 
přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně 
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 
neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 
současného výtvarného umění) 

VV-5-1-03 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se 
vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních 

Vybere si z nabídky různých prostředků výtvarné tvorby 
takové, kterými by chtěl vyjádřit své pocity a představy, 

Barva ( temperové barvy), barevný kontrast, stínování. 
Výtvarné osvojování přírody – proměny přírody v 
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zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají 
komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 

a vysvětlí, proč si vybral právě tyto prostředky 
Je vybaven základními dovednosti k tomu, aby využíval 
obvyklých prostředků výtvarné tvorby (kresby, malby, 
modelování, prostorového vytváření) i prostředků 
experimentálně kombinovaných k vyjádření svých 
smyslových pocitů, představ, myšlenek a zkušeností 
Porovná vizuální vyjádření svých zkušeností s 
vyjádřením spolužáků a zjistí podobnosti a odlišnosti v 
pocitech a představách, které objevil 
Vybere z nabídky uměleckých výtvarných děl ta, která 
jsou blízká jeho zkušenostem, a ta, o kterých si myslí, že 
by zaujala lidi v jeho blízkém okolí (rodiče, sourozence, 
prarodiče, kamarády, učitele) a svůj výběr zdůvodní 
Uspořádá předměty v interiéru, ve kterém se nachází, 
tak, aby odpovídal jeho zamýšleným potřebám (prostor 
pro tělesný pohyb, pro odpočinek, pro soustředění) 
nebo pocitům (fantazijní prostor, tvarová a barevná 
harmonizace prostoru); výsledek své činnosti popíše s 
využitím některých pojmů, například: řád, chaos, klid, 
dynamika, pravidelné a nepravidelné uspořádání, 
souměrnost, nesouměrnost, rytmus 

závislosti na ročních obdobích (krajina). 
Tematické práce. 
Výtvarné osvojování předmětů (zátiší). 

VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně 
obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace 

Sdělí, co bylo zdrojem inspirace pro jeho tvorbu žák 
přistupuje k tvorbě ostatních jako ke zdroji inspirace 
Vybere si interpretaci, která je pro něj zajímavá a 
podnětná 
Vybere, uspořádá a představí výsledky své práce 
(vytvořená, vybraná či upravená vizuálně obrazná 
vyjádření) 
Popíše spolužákům, jak při tvorbě postupoval 
Připraví jednoduchou prezentaci prací (vizuálních 
obrazných vyjádření) spolužáků 

Uplatňování subjektivity. 
Dětská fantazie. 
Kresba podle předlohy (dětské knihy). 

VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních 
vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, 
která samostatně vytvořil, vybral či upravil 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
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Výtvarná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z 
představ a poznání, 
uplatňuje prvky vlastní zkušenosti, 
uplatňuje osobitý přístup k realitě, 
dokáže využít perspektivu ve vlastním výtvarném 
vyjádření, 
osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici a 
rozvržení v ploše, 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu, vytváří si zdravé 
sebevědomí. 

Výtvarné vyjádření skutečnosti. 
Kresebné studie, vyjádření objemu, rozvržení v ploše, 
v objemu a prostoru. 
Podzimní plody, listy, příroda. 
Základní poučení o perspektivě – rotační tělesa. 
Lidská figura. 
Portrét. 
Subjektivní vyjádření reality. 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

Využívá dekorativních postupů, rozvíjí si estetické cítění, 
zobrazuje vlastní fantazijní představy, 
vnímá život ve všech jeho formách, rozvíjí svůj vztah k 
přírodě a její mnohotvárnosti. 

Dekorativní práce, práce v materiálu. 
Využití tvaru, linie, kombinace barev a teorie barev. 
Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití 
různorodých materiálů a výtvarných postupů. 
Ochrana přírody a životního prostředí. 
Kombinované techniky. 
Představy, prožitky, zkušenosti (uplatnění ve vlastní 
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tvorbě). 
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové). 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Vytváří kompozice v prostoru. Prostorové vytváření, práce v materiálu. 
Skládání, prořezávání, střídání, lepení… 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

Využívá dekorativních postupů, rozvíjí si estetické cítění. Písmo. 
Dekorační práce – využití tvaru, linie. 
Nácvik lineárního grotesku. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Lidská figura 
Portrét 
Subjektivní vyjádření reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Kresebné studie, vyjádření objemu, rozvržení v ploše, v objemu a prostoru 
Podzimní plody, listy, příroda 
Základní poučení o perspektivě – rotační tělesa 
Lidská figura 
Portrét 
Subjektivní vyjádření reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí 
Kombinované techniky 
Představy, prožitky, zkušenosti (uplatnění ve vlastní tvorbě) 
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí 
Kombinované techniky 
Představy, prožitky, zkušenosti (uplatnění ve vlastní tvorbě) 
Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové) 

    

Výtvarná výchova 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
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 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušenosti z vlastního vnímání, 
představ a poznání 
respektuje velikost a důstojnost lidské osoby, objevuje 
vlastní jedinečnost a identitu, vytváří si zdravé 
sebevědomí 
dokáže využít perspektivu ve vlastním výtvarném 
vyjádření. 

Výtvarné vyjádření skutečnosti. 
Kresba a malba jednoduchých zátiší. 
Základní proporce a pohyb lidské postavy, portrét. 
Perspektiva složitějších rotačních těles. 
Základy perspektivy hranatých těles. 

VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 
zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

Využívá dekorativních postupů, rozvíjí si estetické cítění, 
vnímá život ve všech jeho formách, rozvíjí svůj vztah k 
přírodě a její mnohotvárnosti, 
hodnotí a využívá možností barev a jejich kombinací, 
dokáže vyjádřit vlastní zkušenosti. 

Dekorativní práce, práce v materiálu. 
Teorie barev (odstín, tón, harmonie, kontrast). 
Ochrana přírody a životního prostředí. 
Rozvíjení smyslové citlivosti, záznam autentických 
smyslových zážitků, emocí, myšlenek. 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům. 

Prostorové vytváření, práce v materiálu. 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků 
(Vánoce, Velikonoce…). 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Využívá dekorativních postupů, rozvíjí své estetické 
cítění 
seznamuje se s některými netradičními postupy. 

Písmo, styly a druhy písma. 
Plošný grotesk. 
Užitá grafika. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Základní proporce a pohyb lidské postavy, portrét 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Kresba a malba jednoduchých zátišíOchrana přírody a životního prostředí 
Rozvíjení smyslové citlivosti, záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí 
Rozvíjení smyslové citlivosti, záznam autentických smyslových zážitků, emocí, myšlenek 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

Vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně 
obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, 
představ a poznání 
uplatňuje osobitý přístup k realitě, 
správně uplatňuje perspektivní postupy. 

Výtvarné vyjádření skutečnosti. 
Kresebné a malířské provedení zátiší s květinami. 
Opakování rotačních a hranatých těles. 

VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

Vybírá a kombinuje výtvarné prostředky k vyjádření své 
osobitosti a originality. 

Dekorativní práce, práce v materiálu. 
Vlastní prožívání. Interakce s realitou. 

VV-9-1-07 porovnává na konkrétních příkladech různé 
interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje 
své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 
kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

Výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a 
svátkům. 

Prostorové vytváření, práce v materiálu. 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků 
(Vánoce, Velikonoce…). 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Využívá dekorativních postupů, rozvoj estetického 
cítění. 

Písmo, styly a druhy písma. 
Užitá grafika (reklama, propagační prostředky…). 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

Orientuje se v grafických technikách, 
zobrazuje vlastní fantazijní představy, kombinuje 
výtvarné prostředky, experimentuje. 

Koláž, protisk, linoryt, tisk z koláže. 
Práce s netradičními materiály. 
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VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro 
vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho 
účinky s účinky již existujících i běžně užívaných 
vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

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

Prostorové vytváření, práce v materiálu 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků (Vánoce, Velikonoce…) 
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Výtvarná výchova 8. ročník  

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Prostorové vytváření, práce v materiálu 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků (Vánoce, Velikonoce…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Písmo, styly a druhy písma 
Užitá grafika (reklama, propagační prostředky…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Písmo, styly a druhy písma 
Užitá grafika (reklama, propagační prostředky…) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Písmo, styly a druhy písma 
Užitá grafika (reklama, propagační prostředky…) 

    

Výtvarná výchova 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší 
škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich 
vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 
zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé 
vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých 
výsledků 

Využívá znalosti z perspektivy hranatých a rotačních 
těles, drapérie, 
vnímá život ve všech jeho formách, rozvíjí svůj vztah k 
přírodě a její mnohotvárnosti, 
umí využívat znalostí o základních druhotných barvách, 
správně využívá techniku malby, míchá a vrství barvy, 
vyjadřuje vlastní zkušenosti získané pohybem hmatem, 
sluchem. 

Výtvarné vyjádření skutečnosti. 
Kresba zátiší suchým materiálem. 
Objemové vyjádření námětu barvami. 
Rozvíjení smyslové citlivosti, záznam autentických 
smyslových zážitků, emocí, myšlenek, převádění 
pocitu těla na obrazové znaky, uplatňování 
subjektivity. VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k 

zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z 
představ a fantazie 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti. 

Dekorativní práce, práce v materiálu. 
Práce s uměleckým dílem. 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného 
vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 
symbolického obsahu 

Využívá dekorativních postupů, rozvíjí si estetické cítění. Prostorové vytváření, práce v materiálu. 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků a 
tradic. 

VV-9-1-06 interpretuje umělecká vizuálně obrazná 
vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze 
svých znalostí historických souvislostí i z osobních 
zkušeností a prožitků 

VV-9-1-08 ověřuje komunikační účinky vybraných, 
upravených či samostatně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 
vhodnou formu pro jejich prezentaci 

Využívá různé možnosti. Písmo, styly a druhy písma. 
Využití písma v praxi. 

VV-9-1-03 užívá prostředky pro zachycení jevů a 
procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá 
některé metody uplatňované v současném výtvarném 
umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace 

Orientuje se v grafických technikách, užívá prostředky 
pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k 
tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném 
výtvarném umění a digitálních médiích. 

Tisk z plochy, z výšky, z hloubky. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výtvarná výchova 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Výtvarné vyjádření skutečnosti 
Kresba zátiší suchým materiálem 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Dekorativní práce, práce v materiálu 
Práce s uměleckým dílem 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Prostorové vytváření, práce v materiálu 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků a tradic 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Prostorové vytváření, práce v materiálu 
Tematické práce zaměřené na využití lidových zvyků a tradic 
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5.17 Tělesná výchova  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný  

    

Název předmětu Tělesná výchova 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova utváří kladný a trvalý vztah k pohybovým aktivitám, odhaluje a rozvíjí pohybové 
předpoklady, vede k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a vnímání 
radostných prožitků z pohybové činnosti v různém přírodním a sociálním prostředí 

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

Tělesná výchova se vyučuje v každém ročníku dvě hodiny týdně, 7. ročníku tři hodiny týdně, v tomto 
ročníku je integrována výchova ke zdraví s časovou dotací jedna hodina týdně 

 utváří kladný a trvalý vztah k pohybovým aktivitám  jako součásti každodenního života a péče o 
zdraví 

 směřuje žáky k rozvoji tělesné a duševní harmonie 

 vede k návyku správného držení těla a pohybu vzhledem k psychomotorickým zvláštnostem 
každého dítěte 

 cílevědomě  pěstuje u žáků schopnost koncentrace 

 rozvíjí emoční a intelektuální složku dítěte, jeho představivost a prostorové cítění 

 systematickou pohybovou průpravou zvyšuje tělesnou a duševní kondici žáků 

 žáci si osvojují základní principy estetického pojetí pohybu 

 odhaluje a rozvíjí pohybové předpoklady, žáci získávají nové pohybové dovednosti, návyky a 
osvojují si sociální role spojené s pohybovými aktivitami 
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Název předmětu Tělesná výchova 

 vede k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a vnímání 
radostných prožitků z pohybové činnosti v různém přírodním a sociálním prostředí 

Výuka probíhá většinou v tělocvičně, na školním hřišti, ve sportovní hale Sušil a v terénu. Organizujeme 
plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. Organizujeme pobytové lyžařské a snowboardové kurzy, jedno i 
vícedenní cykloturistické kurzy dle ročního plánu. 

Integrace předmětů  Tělesná výchova 

Mezipředmětové vztahy  Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáky k osvojení si základního tělocvičného názvosloví 

 učí žáka cvičit podle popisu cvičení 

 měří žákovy základní pohybové výkony a porovnává je s předchozími 

 učí žáka hodnotit své činnosti nebo výsledky na základě jasných kritérií 

 vede k poznávání smyslu a cíle pohybových aktivit (účinky pohybové aktivity na tělesnou zdatnost, 
duševní a sociální pohodu), pozitivnímu vztahu k pohybovému učení (učení novým pohybovým 
dovednostem) 

 motivuje k poznávání vlastních pohybových možností, k  zařazování pohybové činnosti do denního 
režimu dle vlastních zájmů 

 učí samostatně se připravit před pohybovou činností a ukončit ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly  

 vede ke zvládnutí v souladu s individuálními předpoklady osvojovaných pohybových dovedností a 
tvořivé  aplikaci ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech 

Kompetence k řešení problémů: 

 uplatňuje zásady bezpečného chování ve sportovním prostředí 

 řeší problémy v souvislosti s nesportovním chováním, nevhodným sportovním prostředím 

 dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

 učí samostatně navrhnout úspěšné řešení zadaného pohybového úkolu (nového i modifikaci již 
naučeného) 

 na základě osvojených pravidel vybraných sportů vede žáky ke spolurozhodování hry a soutěže 
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Název předmětu Tělesná výchova 

 učí posoudit provedení osvojované pohybové činnosti a označit zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

 motivuje žáka k  samostatnému ohodnocení úrovně své zdatnosti 

 učí rozpoznat a volit optimální pohybové činnosti pro rozvoj zdatnosti a výkonnosti, regeneraci sil, 
kompenzaci zatížení a podporu zdraví 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáky ke spolupráci při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích 

 učí žáky reagovat na základní povely a pokyny 

 seznamuje žáky s  názvoslovím, odbornou terminologii a komunikací na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 

 vede žáky ke spolupráci ve skupině s ostatními spolužáky na dohodnutém společném postupu při 
řešení pohybového úkolu i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a jejím dodržování 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáky k jednání v duchu fair – play  

 učí žáky rozpoznat a označit přestupky, zvládat pohybové činnosti ve skupině 

 umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

 učí vnímat pohybovou aktivitu jako zdroj kladného emocionálního prožitku 

 motivuje ke zlepšení své tělesné zdatnosti 

 seznamuje žáky se zásadami bezpečného chování při pohybové aktivitě a vede k uplatňování 
vhodného  a bezpečného chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu 

 učí poskytnout první pomoc a přivolat další odbornou pomoc při úrazech vzniklých při pohybových 
aktivitách 

 rozvíjí jednání a chování v duchu principů fair-play 

 pomáhá zvládat žákovy emocionální stavy při sportovních hrách a smíření se s prohrou 

 učí odmítat zakázané látky (doping, drogy a jiné škodliviny) jako neslučitelné se sportovní etikou a 
zdravím 

Kompetence občanské: 

 motivuje žáka k vůli po zlepšení své zdatnosti 
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Název předmětu Tělesná výchova 

 upevňuje v žácích chápání souvislosti mezi pohybovou činností a zdravím 

 vede žáka k ohleduplnosti  a taktu 

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

 vede žáka k poznávání  zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 učí předvídat možná nebezpečí úrazu a přizpůsobit jim svou činnost  

 seznamuje s  právy a povinnostmi vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora 

 umožňuje chápat sport jako rovnou možnost setkávání a soupeření lidí bez rozdílů v rase, 
náboženském vyznání a sociálním postavení 

 vede k aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 
prospěšných činností ve škole i v obci 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky k uplatňování hlavních zásad hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech 

 učí žáky užívat jednotlivé tělocvičné nářadí a náčiní 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Ve 3. a 4. ročníku je zařazena výuka plavání, která je realizována plaveckou školou. 

    

Tělesná výchova 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem v 
přírodě 
Vytváří varianty jednoduchých pohybových her 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok snožmo z místa, rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, hod míčkem. Základy 
gymnastiky – akrobacie (kotoul vpřed a vzad, 
jednoduché poskoky a obraty) cvičení s náčiním a na 
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Tělesná výchova 1. ročník  

nářadí (žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolínka, 
lano, švihadla, obruče. 
Základy míčových her – základní manipulace s míčem, 
házení a chytání míče, spolupráce ve hře. 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
jednoduché tance. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Žák je ochoten spolupracovat v týmu a přijmout 
přidělenou roli 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok snožmo z místa, rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, hod míčkem. Základy 
gymnastiky – akrobacie (kotoul vpřed a vzad, 
jednoduché poskoky a obraty) cvičení s náčiním a na 
nářadí (žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolínka, 
lano, švihadla, obruče. 
Základy míčových her – základní manipulace s míčem, 
házení a chytání míče, spolupráce ve hře. 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
jednoduché tance. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Upraví svou pohybovou činnost na základě učitelova 
pokynu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
pořadová cvičení. 
Zásady sportovního jednání a chování. 
Pravidla her a soutěží. 
Měření a hodnocení pohybových dovedností. 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Vyjmenuje hlavní znaky svého oslabení 
Předvede speciální vyrovnávací cvičení související s jeho 
vlastním oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
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Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Uplatňuje ve svém pohybovém režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Tělesná výchova 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Účastní se denně (v režimu školy) pohybových aktivit se 
střední nebo vyšší intenzitou zatížení a usiluje o to, aby 
se těmto aktivitám věnoval alespoň jednu hodinu 
denně 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
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respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla.) 

TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a 
bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých 
prostorech školy 

Používá oblečení a obuv vhodnou pro dané pohybové 
aktivity 
Dbá po ukončení pohybových aktivit na osobní hygienu 
Dodržuje pravidla bezpečnosti podle příslušného 
prostředí a činnosti 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla.) 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem v 
přírodě 
Vytváří varianty jednoduchých pohybových her 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok snožmo z místa, rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, hod míčkem Základy 
gymnastiky - akrobacie (kotoul vpřed a vzad, 
jednoduché poskoky a obraty) cvičení s náčiním a na 
nářadí (žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolínka, 
lano, švihadla, obruče). 
Základy míčových her – základní manipulace s míčem, 
házení jednoruč a obouruč, chytání míče, spolupráce 
ve hře. 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
jednoduché tance. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 
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TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Je ochoten spolupracovat v týmu a přijmout přidělenou 
roli 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok snožmo z místa, rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, hod míčkem Základy 
gymnastiky - akrobacie (kotoul vpřed a vzad, 
jednoduché poskoky a obraty) cvičení s náčiním a na 
nářadí (žebřiny, lavičky, švédská bedna, trampolínka, 
lano, švihadla, obruče). 
Základy míčových her – základní manipulace s míčem, 
házení jednoruč a obouruč, chytání míče, spolupráce 
ve hře. 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
jednoduché tance. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Upraví svou pohybovou činnost na základě učitelova 
pokynu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
pořadová cvičení. 
Zásady sportovního jednání a chování. 
Pravidla her a soutěží. 
Měření a hodnocení pohybových dovedností. 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Vyjmenuje hlavní znaky svého oslabení Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
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vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla.) 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Uplatňuje ve svém pohybovém režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla.) 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Tělesná výchova 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 

Účastní se denně (v režimu školy) pohybových aktivit se 
střední nebo vyšší intenzitou zatížení a usiluje o to, aby 
se těmto aktivitám věnoval alespoň jednu hodinu 
denně 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
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Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Používá oblečení a obuv vhodnou pro dané pohybové 
aktivity 
Dbá po ukončení pohybových aktivit na osobní hygienu 
Dodržuje pravidla bezpečnosti podle příslušného 
prostředí (hřiště, bazén, kluziště apod.) a činnosti 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu, vhodné 
množství pohybu a jeho rozložení v režimu dne, 
příležitosti pro TV ve škole a mimo školu. 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech - 
používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, 
respektování zásad a pravidel při cvičení, rozcvičení a 
příprava organismu na různou pohybovou aktivitu 
(zahřátí org. formou honiček, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady jednoduché pohybové činnosti 
jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; 
usiluje o jejich zlepšení 

Zvládá základní osvojované dovednosti 
Uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem v 
přírodě 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok snožmo z místa, rychlý běh, 
motivovaný vytrvalý běh, hod míčkem Základy 
gymnastiky – akrobacie (kotoul vpřed a vzad, poskoky 
a obraty) cvičení s náčiním a na nářadí (žebřiny, 
lavičky, švédská bedna, koza, trampolínka, lano, 
švihadla, obruče). 
Základy míčových her – základní manipulace s míčem, 
házení jednoruč a obouruč, chytání míče, spolupráce 
ve hře. 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
jednoduché tance. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
pořadová cvičení. 
Zásady sportovního jednání a chování. 
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Pravidla her a soutěží. 
Měření a hodnocení pohybových dovedností. 

TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových 
pohybových činnostech a soutěžích 

Je ochoten spolupracovat v týmu a přijmou přidělenou 
roli 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
pořadová cvičení. 
Zásady sportovního jednání a chování. 
Pravidla her a soutěží. 
Měření a hodnocení pohybových dovedností. 

TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely k 
osvojované činnosti a její organizaci 

Předvede několik jednoduchých cviků a označí je 
tělocvičným názvoslovím 
Plní aktivitu podle zadaných pokynů 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, 
pořadová cvičení. 
Zásady sportovního jednání a chování. 
Pravidla her a soutěží. 
Měření a hodnocení pohybových dovedností. 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

Používá oblečení vhodné do vodního prostředí 
Po ukončení pohybových aktivit dbá na osobní hygienu 

Plavecký výcvik 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

Reaguje na pokyny vyučujícího plaveckého výcviku 
Předvede v modelové situaci přivolání první pomoci a 
správnou komunikaci s operátorem 

Plavecký výcvik 

ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá 
správné základní cvičební polohy 

Vyjmenuje hlavní znaky svého oslabení 
Předvede speciální vyrovnávací cvičení související s jeho 
vlastním oslabením 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení 
související s vlastním oslabením 

Ve svém pohybovém režimu uplatňuje speciální 
vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Tělesná výchova 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 

Uplatňuje ve svých pohybových aktivitách činnosti 
pozitivně ovlivňující zdravotně orientovanou zdatnost 
(aerobní zdatnost, svalovou sílu, svalovou vytrvalost, 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
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činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

pohyblivost, složení těla) 
Sleduje (s pomocí dospělých) pravidelně ukazatele své 
tělesné zdatnosti a jejich vývoj 
Udržuje dobrou úroveň své tělesné zdatnosti 

kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

Vyjmenuje hlavní znaky vadného držení těla 
Pojmenuje (ukáže na obrázku, na spolužákovi, na sobě) 
hlavní svalové skupiny, které je třeba posilovat a které 
protahovat 
Uplatňuje ve svém pohybovém režimu protahovací, 
posilovací a relaxační 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Dodržuje pravidla bezpečnosti podle příslušného 
prostředí (hřiště, bazén, kluziště apod.) a činnosti 
Předvede v modelové situaci přivolání první pomoci a 
správnou komunikaci s operátorem 
Poskytne první pomoc při drobných poraněních 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
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Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

Zvládá základní osvojované dovednosti 
Uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem v 
přírodě 
Vytváří varianty jednoduchých pohybových her 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
Základy atletiky – skok do dálky snožmo z místa i s 
rozběhem, sprint (60m), vytrvalostní běh (800m), hod 
míčkem 
Základy gymnastiky – akrobacie (kotouly a jejich 
modifikace, gymnastická chůze, poskoky, obraty), 
cvičení s náčiním a na nářadí (šplh, přeskok přes kozu, 
průvlek na kruzích, cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu 
příp. visu, výmyk) 
Základy míčových her – manipulace s míčem (herní 
činnosti jednotlivce - házení, chytání, driblink, střelba, 
výběr místa), taktika a spolupráce ve hře (vybíjená, 
házená, basketbal, fotbal…) 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
hudebně pohybová průprava, taneční improvizace 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

Zhodnotí svými slovy spolužákovo provedení vybrané 
pohybové dovednosti 
Upraví svou pohybovou činnost na základě učitelova 
pokynu 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 
Základy atletiky – skok do dálky snožmo z místa i s 
rozběhem, sprint (60m), vytrvalostní běh (800m), hod 
míčkem 
Základy gymnastiky – akrobacie (kotouly a jejich 
modifikace, gymnastická chůze, poskoky, obraty), 
cvičení s náčiním a na nářadí (šplh, přeskok přes kozu, 
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průvlek na kruzích, cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu 
příp. visu, výmyk) 
Základy míčových her – manipulace s míčem (herní 
činnosti jednotlivce - házení, chytání, driblink, střelba, 
výběr místa), taktika a spolupráce ve hře (vybíjená, 
házená, basketbal, fotbal…) 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
hudebně pohybová průprava, taneční improvizace 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

Vysvětlí základní pravidla vybraných pohybových nebo 
sportovních her 
Podílí se na řízení utkání či soutěže 
Upraví pravidla vybrané hry tak, aby byla vhodná pro 
příslušné prostředí 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Předvede několik jednoduchých cviků a označí je 
tělocvičným názvoslovím 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 
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TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

Sestaví propozice jednoduché třídní soutěže 
Zorganizuje nebo spoluorganizuje v rámci třídy 
jednoduchou sportovní soutěž nebo nacvičí se 
spolužáky jednoduchou pohybovou skladbu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

Změří, zapíše a vyhodnotí spolužákův výkon v konkrétní 
osvojované pohybové dovednosti (v jiných pohybových 
aktivitách) 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-10 orientuje se v informačních zdrojích o 
pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i 
v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace 

Vyhledá na internetu školní stránky a orientuje se v 
sekci věnované sportu a pohybovým aktivitám 
Vyhledá informace o konané sportovní akci a referuje o 
jejím průběhu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
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Měření a posuzování pohybových dovedností Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

Vyjmenuje hlavní znaky svého oslabení 
Předvede speciální vyrovnávací cvičení související s jeho 
vlastním oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

Uplatňuje ve svém pohybovém režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
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svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

Uvede své oslabení a vysvětlí či ukáže vhodné cviky Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla. 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla. 

TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje 
hygienu plavání, zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady základní plavecké dovednosti 

Adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu 
plavání, zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
základní plavecké dovednosti 

Plavecký výcvik 

TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady vybranou plaveckou techniku, prvky 
sebezáchrany a bezpečnosti 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou 
plaveckou techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti 

Plavecký výcvik 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Tělesná výchova 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-5-1-01 podílí se na realizaci pravidelného 
pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené 
činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti 

Uplatňuje ve svých pohybových aktivitách činnosti 
pozitivně ovlivňující zdravotně orientovanou zdatnost 
(aerobní zdatnost, svalovou sílu, svalovou vytrvalost, 
pohyblivost, složení těla) 
Sleduje (s pomocí dospělých) pravidelně ukazatele své 
tělesné zdatnosti a jejich vývoj 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží 
nebo vlastním svalovým oslabením 

Vyjmenuje hlavní znaky vadného držení těla 
Pojmenuje (ukáže na obrázku, na spolužákovi, na sobě) 
hlavní svalové skupiny, které je třeba posilovat a které 
protahovat 
Uplatňuje ve svém pohybovém režimu protahovací, 
posilovací a relaxační cvičení 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 
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TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně 
reaguje v situaci úrazu spolužáka 

Dodržuje pravidla bezpečnosti podle příslušného 
prostředí (hřiště, bazén, kluziště apod.) a činnosti 
Předvede v modelové situaci přivolání první pomoci a 
správnou komunikaci s operátorem 
Poskytne první pomoc při drobných poraněních 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti; 
vytváří varianty osvojených pohybových her 

Uplatňuje základní dovednosti spojené s pobytem v 
přírodě 
Vytváří varianty jednoduchých pohybových her 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok do dálky snožmo z místa i s 
rozběhem, sprint (60m), vytrvalostní běh (800m), hod 
míčkem. 
Základy gymnastiky – akrobacie (kotouly a jejich 
modifikace, gymnastická chůze, poskoky, obraty), 
cvičení s náčiním a na nářadí (šplh, přeskok přes kozu, 
průvlek na kruzích, cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu 
příp. visu, výmyk). 
Základy míčových her – manipulace s míčem (herní 
činnosti jednotlivce - házení, chytání, driblink, střelba, 
výběr místa), taktika a spolupráce ve hře (vybíjená, 
házená, basketbal, fotbal…). 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
hudebně pohybová průprava, taneční improvizace. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 
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TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové 
činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu 
provedení pohybové činnosti 

Svými slovy zhodnotí spolužákovo provedení vybrané 
pohybové dovednosti 
Upraví svou pohybovou činnost na základě učitelova 
pokynu 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Základy atletiky – skok do dálky snožmo z místa i s 
rozběhem, sprint (60m), vytrvalostní běh (800m), hod 
míčkem. 
Základy gymnastiky – akrobacie (kotouly a jejich 
modifikace, gymnastická chůze, poskoky, obraty), 
cvičení s náčiním a na nářadí (šplh, přeskok přes kozu, 
průvlek na kruzích, cvičení na hrazdě - výdrž ve shybu 
příp. visu, výmyk). 
Základy míčových her – manipulace s míčem (herní 
činnosti jednotlivce - házení, chytání, driblink, střelba, 
výběr místa), taktika a spolupráce ve hře (vybíjená, 
házená, basketbal, fotbal…). 
Rytmické a kondiční formy cvičení – cvičení s hudbou, 
hudebně pohybová průprava, taneční improvizace. 
Pohybové hry - honičky, soutěže družstev, štafety. 

TV-5-1-06 jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla 
her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti 
pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při 
pohybových činnostech opačné pohlaví 

Vysvětlí základní pravidla vybraných pohybových nebo 
sportovních her 
Podílí se na řízení utkání či soutěže 
Upraví pravidla vybrané hry tak, aby byla vhodná pro 
příslušné prostředí 
Bere ohled při pohybových aktivitách na rozdíly mezi 
chlapci a děvčaty 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností. Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-07 užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle 
jednoduchého nákresu, popisu cvičení 

Předvede několik jednoduchých cviků a označí je 
tělocvičným názvoslovím 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
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prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností. Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 

Zorganizuje nebo spoluorganizuje v rámci třídy 
jednoduchou sportovní soutěž nebo nacvičí se 
spolužáky jednoduchou pohybovou skladbu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností. Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

Změří, zapíše a vyhodnotí spolužákův výkon v konkrétní 
osvojované pohybové dovednosti (v jiných pohybových 
aktivitách) 
Přiměřeně ohodnotí pohybovou sestavu spolužáka 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností. Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná 
je s předchozími výsledky 

Vyhledá na internetu školní stránky a orientuje se v 
sekci věnované sportu a pohybovým aktivitám 
Vyhledá informace o konané sportovní akci a referuje o 
jejím průběhu 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – cvičení, 
her, závodů, soutěží, zásady sportovního jednání a 
chování. 
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Základní tělocvičné názvosloví a smluvené signály 
spojené s novými pohybovými činnostmi a 
prostředím. 
Pravidla zjednodušených osvojovaných činností. 
Základní organizace prostoru a činností ve známém 
prostředí. 
Měření a posuzování pohybových dovedností. Zdroje 
informací o pohybových činnostech. 

ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s 
vlastním oslabením v optimálním počtu opakování 

Vyjmenuje hlavní znaky svého oslabení 2. žák předvede 
speciální vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla 

ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních 
cvičení; koriguje techniku cvičení podle obrazu v 
zrcadle, podle pokynů učitele 

Uplatňuje ve svém pohybovém režimu speciální 
vyrovnávací cvičení související s jeho vlastním 
oslabením 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
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Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla 

ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti 
(prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením 

Uvede své oslabení a vysvětlí či ukáže vhodné cviky Činnosti ovlivňující zdraví. 
Různé funkce pohybu ve zdravém životním stylu 
(rozvoj zdatnosti, dovedností, regenerace, 
kompenzace jednostranného zatížení, vyrovnávání 
oslabení). 
Význam sledování základních tělesných parametrů pro 
zdraví i pohybovou činnost. 
Význam přípravy organismu před cvičením. 
Vhodné a nevhodné prostředí pro TV a sport, vhodné 
a 
nevhodné pohybové činnosti. 
Respektování zásad a pravidel chování při cvičení. 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení, cvičení pro správné držení těla). 

Průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná 
zdravotně zaměřená cvičení, cvičení pro správné 
držení těla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Tělesná výchova 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, 
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly, 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší, 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost. 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví – provozování pohybových 
aktivit na různých úrovních (rekreační, výkonnostní a 
vrcholový sport), rozcvičení a zapracování organizmu 
před pohybovou aktivitou (zahřátí org. formou 
honiček, 
atletická abeceda, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení). 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
(používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, resp. 
vhodného oblečení ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám a provozované sportovní aktivitě; 
používání výzbroje v bezvadném technickém stavu, 
ochranných pomůcek – helma, brýle, chrániče). 
Respektování zásad a pravidel pohybu v 
nestandardním prostředí (voda, hory, silniční provoz 
atd.). 
První pomoc při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a transport raněného. 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 
posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Gymnastika – akrobacie, přeskoky (koza, kůň, švédská 
bedna), cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, 
šplhadla, žebříky a žebřiny). 
Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem – základy rytmické 
gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků . 
Úpoly – přetahy, přetlaky, úpolová cvičení. 
Atletika – sprint (60m), krátké a střední tratě (400m, 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

494 

Tělesná výchova 6. ročník  

800m), vytrvalostní běh na dráze (1000m, 1500m) a v 
terénu (od 20 do 45 minut), základy štafetového 
běhu, skok do dálky a do výšky, hod míčkem. 
Míčové hry – fotbal, volejbal, basketbal, florbal, 
házená, nohejbal (herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 
žákovské kategorie). 
Netradiční pohybové hry a aktivity (ringo, freesbe, 
softball…) 
Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění vody, potravy, tepla. 

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení, základní druhy oslabení jejich příčiny a 
možné důsledky – základní pojmy osvojovaných 
činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z 
pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, 
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení). 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu, 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné, soupeření, pomoc handicapovaným, 
respektuje opačné pohlaví, ochraňuje přírodu při 
sportu, 
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, organizátora, 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí, 
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 

Činnosti podporující pohybové učení. Tělovýchovná a 
sportovní komunikace – tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, 
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech, organizace prostoru a 
pohybových činností. 
Výběr vhodné sportovní výstroje a výzbroje péče o ni 
a její ošetřování. 
Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, základní olympijské myšlenky. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží. 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

závody, turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže, 
zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci. 

různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocován. 

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení. 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení, základní druhy oslabení jejich příčiny a 
možné důsledky – základní pojmy osvojovaných 
činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z 
pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, 
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení). 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení. 

Speciální cvičení. 
Oslabení podpůrně pohybového systému (A): lokální a 
celková relaxace; správné držení hlavy, pletence 
ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; 
posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 
vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 
rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; 
správný dýchací stereotyp. 
Oslabení vnitřních orgánů (B): (kromě cvičení ze 
skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené zátěži; 
adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 
rovnováhy. 
Oslabení smyslových a nervových funkcí (C): (kromě 
cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a 
dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné 
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; 
orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost 
zrakového vnímání. 
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ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení. 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 
pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah 
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni 
oslabení 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, 
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly, 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší, 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost. 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví – provozování pohybových 
aktivit na různých úrovních (rekreační, výkonnostní a 
vrcholový sport), rozcvičení a zapracování organizmu 
před pohybovou aktivitou (zahřátí org. formou 
honiček, atletická abeceda, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení). 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
(používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, resp. 
vhodného oblečení ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám a provozované sportovní aktivitě; 
používání výzbroje v bezvadném technickém stavu, 
ochranných pomůcek – helma, brýle, chrániče). 
Respektování zásad a pravidel pohybu v 
nestandardním prostředí (voda, hory, silniční provoz 
atd.). 
První pomoc při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a transport raněného. 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Gymnastika – akrobacie, přeskoky (koza, kůň, švédská 
bedna), cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, 
šplhadla, žebříky a žebřiny). 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. 

Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem – základy rytmické 
gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků. 
Úpoly – přetahy, přetlaky, úpolová cvičení. 
Atletika – sprint (60m), krátké a střední tratě (400m, 
800m), vytrvalostní běh na dráze (1000m, 1500m) a v 
terénu (od 20 do 45 minut), základy štafetového 
běhu, skok do dálky a do výšky, hod míčkem. 
Míčové hry – fotbal, volejbal, basketbal, florbal, 
házená, nohejbal (herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 
žákovské kategorie.) 
Netradiční pohybové hry a aktivity (ringo, freesbe, 
softball….) 
Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění vody, potravy, tepla. 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu, naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné, soupeření, pomoc 
handicapovaným, respektuje opačné pohlaví, ochraňuje 
přírodu při sportu, 
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, organizátora, 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí, 
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže, 
zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci. 

Činnosti podporující pohybové učení. Tělovýchovná a 
sportovní komunikace – tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, 
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech, organizace prostoru a 
pohybových činností. 
Výběr vhodné sportovní výstroje a výzbroje péče o ni 
a její ošetřování. 
Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, základní olympijské myšlenky. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocován. 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 
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ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení. 

Speciální cvičení. 
Oslabení podpůrně pohybového systému (A): lokální a 
celková relaxace; správné držení hlavy, pletence 
ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; 
posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 
vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 
rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; 
správný dýchací stereotyp. 
Oslabení vnitřních orgánů (B): (kromě cvičení ze 
skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené zátěži; 
adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 
rovnováhy . 
Oslabení smyslových a nervových funkcí (C): (kromě 
cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a 
dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné 
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; 
orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost 
zrakového vnímání. 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení. 

Speciální cvičení. 
Oslabení podpůrně pohybového systému (A): lokální a 
celková relaxace; správné držení hlavy, pletence 
ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; 
posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 
vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 
rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; 
správný dýchací stereotyp. 
Oslabení vnitřních orgánů (B): (kromě cvičení ze 
skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 
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svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené zátěži; 
adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 
rovnováhy . 
Oslabení smyslových a nervových funkcí (C): (kromě 
cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a 
dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné 
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; 
orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost 
zrakového vnímání. 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení. 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti, 
pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah 
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni 
oslabení. 

 Projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení 
zdraví, osobního bezpečí v případě potřeby poskytne 
adekvátní pomoc, 
uplatňuje své dovednosti komunikační obrany proti 
manipulaci a agresi 
posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska 
odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a 
vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní 
podpory zdraví, 
dodržuje pravidla „fair play“. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Bezpečné 
chování – komunikace s neznámými lidmi, týrání, 
zanedbávání, pomoc v situaci ohrožení, krizové 
situace, linky bezpečí, šikana, formy sexuálního 
zneužívání dětí, nebezpečí komunikace 
prostřednictvím elektronických médií, obrana před 
manipulací, asertivní techniky. 

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví – ve škole, 
při různých činnostech, při sportu, v dopravě - zdravá 
soutěživost, pravidla hry a jejich dodržování - 
asertivita a prosociálnost v soutěživých situacích. 

 V případě ohrožení zdraví poskytne dle možností 
adekvátní první pomoc a dokáže přivolat odbornou 
lékařskou pomoc.  

1. pomoc – integrovaný záchranný systém, stavy 
bezprostředně ohrožující lidský život (zástava dechu, 
zástava krevního oběhu, masivní krvácení, bezvědomí, 
šok, dušení, vdechnutí cizího tělesa), zásady 1. pomoci 
(resuscitace, zastavení krvácení, ošetření zlomenin, 
tepelných poranění, obvazová technika, chování při 
úrazech a život ohrožujících stavech). 

 Dokáže uplatnit osvojené základní zásady a specifika 
chování v přírodním prostředí (zima – hory, léto – 

Bezpečné chování člověka v přírodním prostředí hor a 
u vody 
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voda), v případě potřeby vyhodnotí situaci a dokáže 
přivolat pomoc jednotlivých složek IZS,  
 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích 
silniční a železniční dopravy, aktivně předchází situacím 
ohrožení zdraví.  

Pravidla silničního provozu. 
Rizika silniční a železniční dopravy. 
Postup v případě dopravní nehody. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, 
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly, 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší, 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost. 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví – provozování pohybových 
aktivit na různých úrovních (rekreační, výkonnostní a 
vrcholový sport), rozcvičení a zapracování organizmu 
před pohybovou aktivitou (zahřátí org. formou 
honiček, atletická abeceda, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení). 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
(používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, resp. 
vhodného oblečení ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám a provozované sportovní aktivitě; 
používání výzbroje v bezvadném technickém stavu, 
ochranných pomůcek – helma, brýle, chrániče). 
Respektování zásad a pravidel pohybu v 
nestandardním prostředí (voda, hory, silniční provoz 
atd.). 
První pomoc při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a transport raněného. 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Gymnastika – akrobacie, přeskoky (koza, kůň, švédská 
bedna), cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, 
šplhadla, žebříky a žebřiny). 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. 

Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem – základy rytmické 
gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků. 
Úpoly – přetahy, přetlaky, úpolová cvičení. 
Atletika – sprint (60m), krátké a střední tratě (400m, 
800m), vytrvalostní běh na dráze (1000m, 1500m) a v 
terénu (od 20 do 45 minut), základy štafetového 
běhu, skok do dálky a do výšky, hod míčkem, vrh 
koulí. 
Míčové hry – fotbal, volejbal, basketbal, florbal, 
házená, nohejbal (herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 
žákovské kategorie). 
Netradiční pohybové hry a aktivity (ringo, freesbe, 
softball…) 
Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění vody, potravy, tepla. 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu, 
naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky – čestné, soupeření, pomoc handicapovaným, 
respektuje opačné pohlaví, 
ochraňuje přírodu při sportu, 
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, organizátora, 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí, 
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 

Činnosti podporující pohybové učení Tělovýchovná a 
sportovní komunikace – tělocvičné názvosloví 
osvojovaných činností, smluvené povely, signály, 
gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu, 
vzájemná komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech, organizace prostoru a 
pohybových činností. 
Výběr vhodné sportovní výstroje a výzbroje péče o ni 
a její ošetřování. 
Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, základní olympijské myšlenky. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží. 
Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 
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TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

závody, turistické akce na úrovni školy, spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže, 
zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci. 

různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocování. 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení. 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení základní druhy oslabení jejich příčiny a 
možné důsledky – základní pojmy osvojovaných 
činností, prevence a korekce oslabení, denní režim z 
pohledu zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, 
vědomá kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení). 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení. 

Speciální cvičení. 
Oslabení podpůrně pohybového systému (A): lokální a 
celková relaxace; správné držení hlavy, pletence 
ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; 
posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 
vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 
rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; 
správný dýchací stereotyp. 
Oslabení vnitřních orgánů (B): (kromě cvičení ze 
skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené zátěži; 
adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 
rovnováhy. 
Oslabení smyslových a nervových funkcí (C): (kromě 
cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a 
dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné 
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; 
orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost 
zrakového vnímání. 
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ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení. 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 
pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah 
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni 
oslabení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti 
zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového 
režimu, 
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s 
konkrétním účelem, 
usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti, 
z nabídky zvolí vhodný rozvojový program, 
samostatně se připraví před pohybovou činností a 
ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly, 
odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se 
sportovní etikou a zdravím, 
upraví pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o 
znečištění ovzduší, 
uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, 
předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou 
činnost. 

Činnosti ovlivňující zdraví. 
Význam pohybu pro zdraví – provozování pohybových 
aktivit na různých úrovních (rekreační, výkonnostní a 
vrcholový sport), rozcvičení a zapracování organizmu 
před pohybovou aktivitou (zahřátí org. formou 
honiček, atletická abeceda, strečink…). 
Prevence a korekce jednostranného zatížení a 
svalových dysbalancí (průpravná, kompenzační, 
vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená 
cvičení). 
Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 
(používání vhodného cvičebního úboru a obuvi, resp. 
vhodného oblečení ve vztahu ke klimatickým 
podmínkám a provozované sportovní aktivitě; 
používání výzbroje v bezvadném technickém stavu, 
ochranných pomůcek – helma, brýle, chrániče). 
Respektování zásad a pravidel pohybu v 
nestandardním prostředí (voda, hory, silniční provoz 
atd.). 
První pomoc při TV a sportu v různém prostředí a 
klimatických podmínkách, improvizované ošetření 
poranění a transport raněného. 

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z 
nabídky zvolí vhodný rozvojový program 

TV-9-1-03 samostatně se připraví před pohybovou 
činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – 
zatěžovanými svaly 

TV-9-1-04 odmítá drogy a jiné škodliviny jako 
neslučitelné se sportovní etikou a zdravím; upraví 
pohybovou aktivitu vzhledem k údajům o znečištění 
ovzduší 

TV-9-1-05 uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v 
méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního 
provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a 
přizpůsobí jim svou činnost 

TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními 
předpoklady osvojované pohybové dovednosti a 
tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních 
činnostech 

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje 
ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech, 

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností. 
Gymnastika – akrobacie, přeskoky (koza, kůň, švédská 
bedna), cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, 
šplhadla, žebříky a žebřiny). 
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TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné 
příčiny 

posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, 
označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny. 

Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a 
rytmickým doprovodem – základy rytmické 
gymnastiky, cvičení s náčiním, kondiční formy cvičení 
pro daný věk žáků. 
Úpoly – přetahy, přetlaky, úpolová cvičení. 
Atletika – sprint (60m), krátké a střední tratě (400m, 
800m), vytrvalostní běh na dráze (1000m, 1500m) a v 
terénu (od 20 do 45 minut), základy štafetového 
běhu, skok do dálky a do výšky, hod míčkem, vrh 
koulí. 
Míčové hry – fotbal, volejbal, basketbal, florbal, 
házená, nohejbal (herní činnosti jednotlivce, herní 
kombinace, herní systémy, utkání podle pravidel 
žákovské kategorie). 
Netradiční pohybové hry a aktivity (ringo, freesbe, 
softball…). 
Přežití v přírodě, orientace, ukrytí, nouzový přístřešek, 
zajištění vody, potravy, tepla. 

TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni 
cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a 
časopisů, uživatele internetu 

Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu, naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné, soupeření, pomoc 
handicapovaným, respektuje opačné pohlaví, ochraňuje 
přírodu při sportu, 
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, organizátora, 
sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, 
eviduje je a vyhodnotí, 
zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, 
závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 

Činnosti podporující pohybové učení. 
Tělovýchovná a sportovní komunikace – tělocvičné 
názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, 
signály, gesta, značky, 
základy grafického zápisu pohybu, vzájemná 
komunikace a spolupráce při osvojovaných 
pohybových činnostech, organizace prostoru a 
pohybových činností. 
Výběr vhodné sportovní výstroje a výzbroje péče o ni 
a její ošetřování. 
Historie a současnost sportu – významné soutěže a 
sportovci, olympismus – Olympijská charta. 
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, 
závodů, soutěží. 

TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, 
ochranu přírody při sportu 

TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché 
taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji 

TV-9-3-04 rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti 
vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, 
organizátora 

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a 
výkony, eviduje je a vyhodnotí 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

508 

Tělesná výchova 9. ročník  

TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu 
jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni 
školy; spolurozhoduje osvojované hry a soutěže 

osvojované hry a soutěže, 
zpracuje naměřená data a informace o pohybových 
aktivitách a podílí se na jejich prezentaci. 

Zásady jednání a chování v různém prostředí a při 
různých činnostech. 
Měření výkonů a posuzování pohybových dovedností 
– měření, evidence, vyhodnocování. TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 

pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci 

ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a 
cílevědomost při korekci zdravotních oslabení 

Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při 
korekci zdravotních oslabení. 

Činnosti a informace podporující korekce zdravotních 
oslabení, 
základní druhy oslabení jejich příčiny a možné 
důsledky – základní pojmy osvojovaných činností, 
prevence a korekce oslabení, denní režim z pohledu 
zdravotního oslabení, soustředění na cvičení, vědomá 
kontrola cvičení, nevhodná cvičení a činnosti 
(kontraindikace zdravotních oslabení). 

ZTV-9-1-02 zařazuje pravidelně a samostatně do 
svého pohybového režimu speciální vyrovnávací 
cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení 

Zařazuje pravidelně a samostatně do svého 
pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení 
související s vlastním oslabením, usiluje o jejich 
optimální provedení. 

Speciální cvičení. 
Oslabení podpůrně pohybového systému (A): lokální a 
celková relaxace; správné držení hlavy, pletence 
ramenního, pánve, kolen; protažení prsních a 
bederních svalů, zadní strany stehen a ohybačů kyčle; 
posilování šíjového, mezilopatkového, břišního, 
hýžďového, stehenního a lýtkového svalstva, 
vzpřimovačů trupu; zvýšení kloubní pohyblivosti a 
rozsahu pohybu; uvolňování páteře; rotační cvičení; 
správný dýchací stereotyp. 
Oslabení vnitřních orgánů (B): (kromě cvičení ze 
skupiny A) rozvoj hlavních a pomocných dýchacích 
svalů; hrudní a brániční dýchání při zvýšené zátěži; 
adaptace na zvýšenou zátěž; cvičení koordinace a 
rovnováhy. 
Oslabení smyslových a nervových funkcí (C): (kromě 
cvičení ze skupiny A) adaptace srdečně-cévního a 
dýchacího systému; koordinace pohybu; rovnovážné 
polohy; rozvoj sluchového, zrakového a taktilního 
vnímání rytmu; cvičení s hudebním doprovodem; 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

509 

Tělesná výchova 9. ročník  

orientace v prostoru; zraková lokalizace, rychlost 
zrakového vnímání. 

ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení 

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací 
zdravotního oslabení. 

Všestranné rozvíjející pohybové činnosti 
pohybové činnosti v návaznosti na vzdělávací obsah 
TV – s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu a stupni 
oslabení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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5.18 Výchova ke zdraví  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

          Povinný Povinný  

    

Název předmětu Výchova ke zdraví 

Oblast Člověk a zdraví 

Charakteristika předmětu Předmět výchova ke zdraví vede žáky k poznávání zdraví, vede k sebepoznávání, přijímání odpovědnosti za 
vlastní zdraví a zdraví jiných lidí. 

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

Výchova ke zdraví je v 7. ročníku integrována do předmětu tělesná výchova, v 8. a 9. ročníku je vyučována 
jako samostatný předmět s časovou dotací jedna hodina týdně. 

 vede žáky k poznávání zdraví, základního předpokladu pro aktivní a spokojený život a pro optimální 
pracovní výkonnost. 

 učí pochopit  zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální pohody. 

 vede k sebepoznávání, přijímání odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví jiných lidí. 
Výuka probíhá v učebně výchovy k občanství, ve třídě a někdy v učebnách informatiky 

Integrace předmětů  Výchova ke zdraví 

Mezipředmětové vztahy  Tělesná výchova 

 Seminář aplikovaných nauk 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí přijímat, seznamovat se, využívat a aplikovat poznatky a způsoby chování vedoucí k ovlivňování 
zdraví 

 seznamuje s hygienickými, stravovacími, pohybovými, pracovními a dalšími zdravotními  návyky, 
motivuje k  zájmu o nové poznatky z této oblasti a učí na ně reagovat přizpůsobením svého jednání 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

 vede žáky k orientaci  v základních pojmech a dovednostech spadajících do oblasti preventivní 
ochrany zdraví 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede k samostatnému  a odpovědnému jednání a rozhodování se v činnostech souvisejících se 
zdravím 

 učí  dovednosti a jednání, jak předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenním životě 
a za mimořádných okolností 

 seznamuje s bezpečným chováním v různém prostředí (město, hory, voda) a v různých 
klimatických podmínkách (intenzivní sluneční svit – vysoká teplota, velký mráz – nízká teplota)  

 učí v  případě potřeby poskytnout adekvátní první pomoc  

Kompetence komunikativní: 

 vede k respektování přijatých pravidel soužití mezi vrstevníky a partnery a pozitivní komunikací a 
kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství 

 podporuje obhajování vlastních názorů a postojů, asertivní odmítání všeho, co zdraví poškozuje 

 učí zdůvodnit si  škodlivost některých látek a odmítnout je 

Kompetence sociální a personální: 

 vede k  odpovědnému vztahu k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého 
životního stylu 

 učí chápat zdraví i v intencích zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními 
postoji a volním úsilím  

 podporuje přebírání  odpovědnosti za vlastní zdraví, rozhodování a jednání v souladu s aktivní 
podporou zdraví 

Kompetence občanské: 

 vede k poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty 

 motivuje k úsilí v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví 

 v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli vede k odpovědnosti za bezpečné 
sexuální chování 

 učí vyhodnocovat na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, 
médií, sekt; uplatňovat osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi 
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Název předmětu Výchova ke zdraví 

 vede k aktivnímu zapojování do činností podporující zdraví a do propagace zdravotně prospěšných 
činností ve škole i v obci 

 podporuje snahu zorganizovat pohybovou činnost jejímž hlavním cílem je podpora zdraví 

Kompetence pracovní: 

 učí samostatně využívat osvojené kompenzační a relaxační techniky k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím 

 vede k praktické aplikaci dovedností z uvedené oblasti (stravovací, hygienické, pracovní, pohybové 
aj.) v situacích každodenního občanského i pracovního života 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly. 

    

Výchova ke zdraví 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-09 projevuje odpovědný vztah k sobě samému, 
k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního 
stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory 
zdraví v rámci školy a obce 

Projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu 
dospívání a pravidlům zdravého životního stylu, 
respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně 
reaguje a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví. 

Biologické změny v dospívání – puberta chlapců a 
děvčat, intimní hygiena a prostředky hygieny, 
psychosociální změny v dospívání 

 zodpovědný život 
 zdravý způsob života. VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, 

vhodně na ně reaguje; kultivovaně se chová k 
opačnému pohlaví 

VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v souvislosti se 
zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli; 

V souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními 
cíli mladých lidí a přijímá odpovědnost za bezpečné 
sexuální chování, 

Sexuální výchova – pohlavní život, početí, těhotenství, 
antikoncepce, pohlavně přenosné choroby, sexuální 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

513 

Výchova ke zdraví 8. ročník  

chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 

chápe význam zdrženlivosti v dopívání, 
je tolerantní k lidem různé sexuální orientace. 

chování a zákon sexuální orientace 
 zodpovědný vztah k sexualitě, promiskuity. 

VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi 
spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření 
dobrých mezilidských vztahů v komunitě 

Respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a 
partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k 
utváření dobrých mezilidských vztahů v širším 
společenství (v rodině, komunitě), 
vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a 
uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu 
sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné 
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví. 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití. 
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, známosti, 
láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství. 
Vztahy v prostředí komunity – rodina, škola, 
vrstevnická skupina, spolek, 
přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, 
dialog, efektivní a asertivní komunikace, konflikt. 

VZ-9-1-02 vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, 
spolku) a uvede příklady pozitivního a negativního 
vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická 
komunita, rodinné prostředí) z hlediska prospěšnosti 
zdraví 

VZ-9-1-13 uvádí do souvislostí zdravotní a 
psychosociální rizika spojená se zneužíváním 
návykových látek a životní perspektivu mladého 
člověka; uplatňuje osvojené sociální dovednosti a 
modely chování při kontaktu se sociálně 
patologickými jevy ve škole i mimo ni; v případě 
potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým 

Dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika 
spojená se zneužíváním návykových látek a životní 
perspektivu mladého člověka; 
uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely 
chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve 
škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou 
pomoc sobě nebo druhým, 
vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný 
manipulativní vliv vrstevníků a médií. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. 
Prevence kouření – kouření a zdraví, důvody kouření, 
ekonomické důsledky kouření, kouření v těhotenství, 
způsoby odmítání, reklamní triky, boj proti kouření v 
ČR a EU, drogy a závislost, měkké drogy, alkohol, 
patologické hráčství, postoj k drogám, služby odborné 
pomoci. 

VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a 
zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, 
sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační 
obrany proti manipulaci a agresi 

 Projevuje odpovědný vztah k sobě samému a k druhým 
lidem,  
 usiluje o zdravé sebepojetí, reálně charakterizuje svoji 
osobnost,  
 dokáže adekvátně reagovat v různých emocionálně 
rozdílných situacích.  

Osobnostní a sociální rozvoj. 
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému a k 
druhým lidem, zdravé sebepojetí, seberegulace, 
sebeovládání a zvládání problémových situací, 
stanovení osobních cílů. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

514 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, známosti, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství, 
Vztahy v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, spolek, 
přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace, konflikt 
Osobnostní a sociální rozvoj 
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému a k druhým lidem, zdravé sebepojetí, seberegulace, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení 
osobních cílů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, známosti, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství, 
Vztahy v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, spolek, 
přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace, konflikt 
Osobnostní a sociální rozvoj 
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Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému a k druhým lidem, zdravé sebepojetí, seberegulace, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení 
osobních cílů 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství, známosti, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství, 
Vztahy v prostředí komunity – rodina, škola, vrstevnická skupina, spolek, 
přijímání názoru druhého, empatie, naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace, konflikt 
Osobnostní a sociální rozvoj 
Sebepoznání a sebepojetí – vztah k sobě samému a k druhým lidem, zdravé sebepojetí, seberegulace, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení 
osobních cílů 

    

Výchova ke zdraví 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

VZ-9-1-07 dává do souvislostí složení stravy a způsob 
stravování s rozvojem civilizačních nemocí a v rámci 
svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky 

Dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s 
rozvojem civilizačních nemocí a v rámci svých možností 
uplatňuje zdravé stravovací návyky. 

Zdravý způsob života a péče o zdraví. 
Historické proměny stravy – výživová hodnota stravy, 
stravovací režim, pitný režim, zpracování a přeměna 
potravy, zdravá výživa, pyramida výživy a složení 
potravin, alternativní stravování, energetická hodnota 
potravin, výživa vybraných skupin obyvatelstva, 
poruchy příjmu potravy, choroby související s výživou, 
cizorodé látky v potravinovém řetězci, stravování za 
mimořádných situací (v přírodě), příčiny nedostatku 
potravin ve světě, působení médií. 

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti 
mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí 

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, 
duševním a sociálním zdravím, vysvětlí vztah mezi 

Zdravý způsob života, zdravý životní styl, fyzické 
zdraví, emocionální zdraví, duchovní a mentální 
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vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb 
a hodnotou zdraví 

uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou 
zdraví, 
vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o 
něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí, 
uplatňuje osvojené preventivní způsoby chování, 
rozhodování a jednání v souvislosti s běžnými, 
přenosnými, civilizačními a jinými chorobami, 
svěří se se zdrav. problémem, a v případě potřeby 
vyhledá odbornou pomoc. 

zdraví, životní prostředí a zdraví člověka, význam 
pohybu pro zdraví, zdravé bydlení, zdravotně 
preventivní a lékařská péče, zdraví a právo, WHO, 
Hygiena – tělesná, duševní, odívání, hygiena 
komunální a pracovní. 

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z 
hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví 
druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve 
prospěch aktivní podpory zdraví 

VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností 
o aktivní podporu zdraví 

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a 
diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v 
nejbližším okolí 

VZ-9-1-08 uplatňuje osvojené preventivní způsoby 
rozhodování, chování a jednání v souvislosti s 
běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými 
chorobami; svěří se se zdravotním problémem a v 
případě potřeby vyhledá odbornou pomoc 

VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační 
a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci 
organismu, překonávání únavy a předcházení 
stresovým situacím 

Samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 

Stres a jeho vztah ke zdraví – kompenzační, relaxační 
a regenerační techniky k překonávání únavy. 

VZ-9-1-15 projevuje odpovědné chování v rizikových 
situacích silniční a železniční dopravy; aktivně 
předchází situacím ohrožení zdraví a osobního 
bezpečí; v případě potřeby poskytne adekvátní první 
pomoc 

Uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v 
modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí. 

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, 
klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a 
jiné způsoby varování, základní úkoly ochrany 
obyvatelstva, 
evakuace, prevence vzniku mimořádných událostí. 

VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a 
ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i 
mimořádných událostí 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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Výchova ke zdraví 9. ročník  

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

     

5.19 Pracovní činnosti  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný        
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Název předmětu Pracovní činnosti 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Předmět pracovní činnosti učí žáky zpracovávat různý drobný materiál, správně a bezpečně používat 
jednoduché stroje, nářadí a pomůcky 

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

Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku jednu hodinu týdně. 

 učí žáky zpracovávat různý drobný materiál, správně a bezpečně používat jednoduché stroje, 
nářadí a pomůcky 

 utváří základy dodržování správných pracovních postupů 

 vede ke správné organizaci práce 

 zdůrazňuje nutnost dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů 

 pomáhá tříbit cit pro estetiku a kulturnost  
Pracovní činnosti na 1. stupni je rozdělena do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem, 
konstrukční činnosti, pěstitelské práce, příprava pokrmů. 
Výuka probíhá většinou ve třídě, na školní zahradě, na školním pozemku.Při výuce tematického okruhu 
Příprava pokrmů pracují žáci ve cvičné kuchyňce. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 učí žáky plánovat a organizovat praktickou činnost, vybírat vhodný materiál, pomůcky, nástroje, 
připravit si pracovní místo 

 vede žáky k pozorování, zapisování, porovnávání a k posuzování výsledků pokusů, k vyvozování 
jejich závěrů 

Kompetence k řešení problémů: 

 podporuje výběr vhodných pracovních postupů 

 seznamuje žáky se základními praktickými činnostmi a jednoduchými pracovními postupy 

 učí jednoduché pěstitelské činnosti, provádí se žáky pozorování a pokusy v koutku přírody, na 
školním pozemku apod. 

 seznamuje žáky s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem, popisem pracovního postupu 

Kompetence komunikativní: 

 učí žáky užívat správnou terminologii 
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Název předmětu Pracovní činnosti 

 motivuje žáky dovedně a výstižně popsat dílčí činnosti pracovního postupu 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy, vytvářet příjemnou atmosféru, respektovat názory, 
nápady ostatních členů skupiny 

 snaží se dosáhnout u žáků pocitu sebedůvěry, sebeúcty, vytvořit pozitivní představu o sobě samém 

Kompetence občanské: 

 utváří pozitivní vztah k práci, smysl pro zodpovědnost 

 ujasňuje kritéria hodnocení činnosti a výsledků žáků 

Kompetence pracovní: 

 učí žáky udržovat pořádek na pracovním místě a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce 

 učí žáky rozlišovat a pojmenovat druhy zpracovávaného materiálu, určit vlastnosti materiálu, volit 
vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodárně s materiálem zacházet 

 vede k výběru vhodných pracovních nástrojů a pomůcek 

 vede žáky ke správnému zacházení s nimi 

 učí žáky poznávat pěstitelský materiál 

    

Pracovní činnosti 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Postupuje dle pokynů vzhledem k zamýšlenému 
výrobku 

Práce s drobným materiálem. 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou a přírodninami. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

Využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Provede podle návodu montáž a demontáž 
jednoduchého objektu 
Použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 

Konstrukční činnosti. 
Práce se stavebnicemi. 
Návod, jednoduchý náčrt. 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

Pěstitelské práce. 
Pokojové rostliny – poznávání. 
Péče o pokojové rostliny. 
Zelenina. 
Léčivé rostliny a byliny. 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Popíše základní vybavení kuchyně 
Prostře stůl k jednoduchému obědu 
Popíše nebo prakticky předvede vhodné stolování a 
společenské chování 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

Příprava pokrmů. 
Pravidla správného stolování. ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Pracovní činnosti 1. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Práce s drobným materiálem 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou 
a přírodninami 
Pěstitelské práce 
Pokojové rostliny – poznávání 
Péče o pokojové rostliny  
Zelenina 
Léčivé rostliny a byliny 

    

Pracovní činnosti 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Postupuje dle pokynů vzhledem k zamýšlenému 
výrobku 
Využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 

Práce s drobným materiálem. 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou a přírodninami. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Provede montáž a demontáž jednoduchého objektu 
Použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 

Konstrukční činnosti. 
Práce se stavebnicemi. 
Návod, jednoduchý náčrt. 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice 
Provede na základě pozorování záznam růstu a vývoje 
rostliny 
Vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a 
pečuje o ni 

Pěstitelské práce. 
Pokojové rostliny – poznávání. 
Péče o pokojové rostliny. 
Zelenina. 
Léčivé rostliny a byliny. 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Popíše základní vybavení kuchyně 
Vybere vhodné potraviny 
Zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné 
prostředky 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

Příprava pokrmů. 
Pravidla správného stolování. ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 
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Pracovní činnosti 2. ročník  

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Práce s drobným materiálem 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou 
a přírodninami 
Pěstitelské práce 
Pokojové rostliny – poznávání 
Péče o pokojové rostliny  
Zelenina 
Léčivé rostliny a byliny 

    

Pracovní činnosti 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé 
předměty z tradičních i netradičních materiálů 

Zvolí postup a pracovní operaci vzhledem k 
zamýšlenému výrobku 
Vybere z nabídky prvek a techniku uplatňovanou v 
lidové tvorbě a použije ho ve své práci 
Popíše vlastnosti základních materiálů, které jsou pro 
práci s nimi důležité 

Práce s drobným materiálem. 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou a přírodninami. 

ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Provede podle návodu montáž a demontáž 
jednoduchého objektu 
Použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 
Využije vlastní představivost při práci se stavebnicí 

Konstrukční činnosti. 
Práce se stavebnicemi. 
Návod, jednoduchý náčrt. 

ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 

Vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice 
Založí jednoduchý pokus, na základě pozorování 
provede záznam růstu a vývoje rostliny 
Vysvětlí z výsledků pokusů a pozorování správný postup 
při pěstování rostliny 
Vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a 
pečuje o ni 

Pěstitelské práce. 
Pokojové rostliny – poznávání. 
Péče o pokojové rostliny. 
Zelenina. 
Léčivé rostliny a byliny. 

ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování Popíše základní vybavení kuchyně 
Popíše účel kuchyňského vybavení 
Vybere vhodné potraviny 
Zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné 
prostředky 
Dodrží podle receptu postup práce a časově si ho 
rozvrhne 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 

Příprava pokrmů. 
Pravidla správného stolování. ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Pracovní činnosti 3. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Práce s drobným materiálem 
Práce s papírem, lepenkou, modelínou 
a přírodninami 
Pěstitelské práce 
Pokojové rostliny – poznávání 
Péče o pokojové rostliny  
Zelenina 
Léčivé rostliny a byliny 

    

Pracovní činnosti 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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Pracovní činnosti 4. ročník  

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

Zvolí postup a pracovní operaci vzhledem k 
zamýšlenému výrobku 
Využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 
Vybere z nabídky prvek a techniku uplatňovanou v 
lidové tvorbě a použije ho ve své práci 
Zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidové 
tradici určitého místa/regionu 
Popíše vlastnosti základních materiálů, které jsou pro 
práci s nimi důležité 
Popíše účel běžně používaných pomůcek a nástrojů 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor žák 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při práci s drobným materiálem 

Práce s drobným materiálem. 
Zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Vlastnosti materiálu – přírodniny, modelovací hmota, 
papír, textil a jiné. 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce. 
Lidové tradice, zvyky, řemesla. 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Podle návodu provede montáž a demontáž 
jednoduchého objektu 
Použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 
Využije vlastní představivost při práci se stavebnicí 
Rozumí pojmům, poznámkám na odkazové čáře, 
značkám a symbolům používaným v jednoduchých 
pracovních návodech a postupech 
Dodrží zadaný pracovní postup dle slovního návodu, 
předlohy, náčrtu 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor žák 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při konstrukčních činnostech 

Konstrukční činnosti. 
Práce s prostorovými stavebnicemi. 
Práce podle předlohy a jednoduchého náčrtu. ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice žák 
založí jednoduchý pokus, na základě pozorování 
provede záznam růstu a vývoje rostliny 
Vysvětlí z výsledků pokusů a pozorování správný postup 

Pěstitelské práce. 
Základní podmínky pro pěstování rostlin. 
Půda, její vlastnosti a zpracování. 
Pěstování rostlin. 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 
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ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

při pěstování rostliny 
Vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a 
pečuje o ni 
Naaranžuje řezanou květinu do vhodné nádoby a 
pečuje o ni 
Popíše účel běžně používaných pracovních pomůcek a 
nástrojů určených k pěstitelským pracím 
Vybere z nabídky nářadí, nádoby a další pomůcky 
potřebné pro zadanou činnost 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor žák 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při pěstitelských činnostech 

Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina. 
Pěstování pokojových rostlin. 
Byliny, rostliny jedovaté. ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Popíše základní vybavení kuchyně 
Popíše účel kuchyňského vybavení 
Vybere vhodné potraviny 
Zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné 
prostředky 
Dodrží podle receptu postup práce a časově si ho 
rozvrhne 
Prostře stůl k jednoduchému obědu 
Popíše nebo prakticky předvede vhodné stolování a 
společenské chování 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při přípravě pokrmů 

Příprava pokrmů. 
Pravidla správného stolování. 
Základní vybavení kuchyně. 
Potraviny. 
Jednoduchá úprava stolu. 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 

ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Práce s drobným materiálem 
Zásady hygieny a bezpečnosti práce 
Vlastnosti materiálu – přírodniny, modelovací hmota, 
papír, textil a jiné 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Pěstitelské práce 
Základní podmínky pro pěstování rostlin 
Půda, její vlastnosti a zpracování 
Pěstování rostlin 
Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina 
Pěstování pokojových rostlin 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své představivosti 
různé výrobky z daného materiálu 

Zvolí postup a pracovní operaci vzhledem k 
zamýšlenému výrobku 
Využije vlastní představivost při obměně vzorového 
výrobku 
Vybere z nabídky prvek a techniku uplatňovanou v 
lidové tvorbě a použije ho ve své práci 
Zhotoví jednoduchý výrobek vztahující se k lidové 
tradici určitého místa/regionu 
Uvede příklady lidových řemesel 
Popíše vlastnosti základních materiálů, které jsou pro 
práci s nimi důležité 
Popíše účel běžně používaných pomůcek a nástrojů 
Vybere z nabídky vhodnou pomůcku a nástroj vzhledem 
k materiálu, se kterým pracuje 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor žák 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při práci s drobným materiálem 
Ošetří v modelové situaci drobné poranění 

Práce s drobným materiálem. 
Zásady hygieny a bezpečnosti práce. 
Vlastnosti materiálu – přírodniny, modelovací hmota, 
papír, textil a jiné. 
Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace 
práce. 
Lidové tradice, zvyky, řemesla. 

ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 

ČSP-5-1-03 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní vzhledem k použitému materiálu 

ČSP-5-1-04 udržuje pořádek na pracovním místě a 
dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi 
jednoduchou montáž a demontáž 

Podle návodu provede montáž a demontáž 
jednoduchého objektu 
Použije různé díly stavebnice tak, aby byl výsledný 
objekt kompaktní 
Využije vlastní představivost při práci se stavebnicí 
Zorganizuje si a časově rozvrhne práci 
Rozumí pojmům, poznámkám na odkazové čáře, 

Konstrukční činnosti. 
Práce s prostorovými stavebnicemi. 
Práce podle předlohy a jednoduchého náčrtu. ČSP-5-2-02 pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu 

ČSP-5-2-03 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce, poskytne první pomoc při úrazu 
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značkám a symbolům používaným v jednoduchých 
pracovních návodech a postupech 
Dodrží zadaný pracovní postup dle slovního návodu, 
předlohy, náčrtu 
Zorganizuje si a časově rozvrhne práci 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor žák 
dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při konstrukčních činnostech 
Ošetří v modelové situaci drobné poranění 

ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 

Vypěstuje rostlinu ze semene nebo ze sazenice 
Založí jednoduchý pokus, na základě pozorování 
provede záznam růstu a vývoje rostliny 
Vysvětlí z výsledků pokusů a pozorování správný postup 
při pěstování rostliny 
Rozmnoží pokojové rostliny dělením trsů a řízkováním 
Vypěstuje vybranou rostlinu podle zadaných pokynů a 
pečuje o ni 
Naaranžuje řezanou květinu do vhodné nádoby a 
pečuje o ni 
Popíše účel běžně používaných pracovních pomůcek a 
nástrojů určených k pěstitelským pracím 
Vybere z nabídky nářadí, nádoby a další pomůcky 
potřebné pro zadanou činnost 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při pěstitelských činnostech 
Ošetří v modelové situaci drobné poranění 

Pěstitelské práce. 
Základní podmínky pro pěstování rostlin. 
Půda, její vlastnosti a zpracování. 
Pěstování rostlin. 
Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina. 
Pěstování pokojových rostlin. 
Byliny, rostliny jedovaté. 

ČSP-5-3-02 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad 
pokojové i jiné rostliny 

ČSP-5-3-03 volí podle druhu pěstitelských činností 
správné pomůcky, nástroje a náčiní 

ČSP-5-3-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazu 

ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně Popíše základní vybavení kuchyně 
Popíše účel kuchyňského vybavení 
Vybere vhodné potraviny 
Zvolí vhodné kuchyňské nádobí a další potřebné 

Příprava pokrmů. 
Pravidla správného stolování. 
Základní vybavení kuchyně. 

ČSP-5-4-02 připraví samostatně jednoduchý pokrm 

ČSP-5-4-03 dodržuje pravidla správného stolování a 
společenského chování 
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ČSP-5-4-04 udržuje pořádek a čistotu pracovních 
ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni 

prostředky 
Dodrží podle receptu postup práce a časově si ho 
rozvrhne 
Představí a zhodnotí připravený pokrm 
Prostře stůl k jednoduchému obědu 
Popíše nebo prakticky předvede vhodné stolování a 
společenské chování 
Zhlédne modelovou situaci, upozorní na nevhodné 
společenské chování a doporučí vhodný způsob chování 
a jednání 
Udrží přehledný a uspořádaný pracovní prostor 
Dodrží zásady hygieny a bezpečnosti 
Popíše na příkladech , jak by postupoval v případě úrazu 
při přípravě pokrmů 
Ošetří v modelové situaci drobné poranění 

Potraviny. 
Jednoduchá úprava stolu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Práce s drobným materiálem 
Zásady hygieny a bezpečnosti práce 
Vlastnosti materiálu – přírodniny, modelovací hmota, 
papír, textil a jiné 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Pěstitelské práce 
Základní podmínky pro pěstování rostlin 
Půda, její vlastnosti a zpracování 
Pěstování rostlin 
Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina 
Pěstování pokojových rostlin 

     

5.20 Člověk a svět práce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Povinný Povinný Povinný Povinný  
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Název předmětu Člověk a svět práce 

Oblast Člověk a svět práce 

Charakteristika předmětu Předmět člověk a svět práce vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností, 
k organizaci, plánování a bezpečnosti práce,  k pozitivnímu vztahu k práci 

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

Vyučovací předmět člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová 
dotace je jedna vyučovací hodina týdně. 

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností, k organizaci, plánování a bezpečnosti 
práce 

 seznamuje žáky s  používáním vhodných pomůcek při práci, materiály a nářadím 

 rozvíjí  tvořivost a podporuje vlastní úsilí k dosažení kvalitního výsledku pracovní činnosti 

 vede žáky k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci, k technice a životnímu prostředí 
Výuka probíhá v souvislosti s tematickými okruhy: Pěstitelské práce a chovatelství na školní zahradě a 
v případě nepříznivého počasí v zimním období ve třídě, Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti ve 
cvičné  kuchyňce, Svět práce ve třídě a v učebně informatiky. K obohacení učiva se využívá exkurzí 
v místních podnicích, středních školách a v rámci okruhu svět práce žáci navštíví IPS Úřadu práce 
v Kroměříži. 

Integrace předmětů  Člověk a svět práce 

Mezipředmětové vztahy  Přírodopis 

 Chemie 

 Výchova k občanství 

 Německý jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáka k  poznání smyslu a cíle učení 

 vede žáka ke zpracování informací a jejich správného využití 

 dbá na zhodnocení výsledků žákovy práce 

Kompetence k řešení problémů: 

 podporuje u žáka promýšlení pracovních postupů a tvůrčí řešení vzniklých problémů 

 vede žáka k aplikaci teoretických poznatků v praxi 

 podporuje u žáka ověření a prosazení nejefektivnějšího způsobu řešení 
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Název předmětu Člověk a svět práce 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáka k používání správné terminologie při komunikaci 

 při získání nových poznatků k vede žáka k  využití informačních zdrojů 

 motivuje žáka ke stručnému a jasnému sdělení a obhájení správnosti vlastního přístupu k řešení 
problému 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáka ke spolupráci při řešení problémů 

 podporuje  týmovou práci  

 vede žáka k respektování názorů ostatních 

Kompetence občanské: 

 vede žáka k respektování pravidel bezpečnosti při práci a poskytnutí pomoci při zranění 

 motivuje žáka k ochraně a ocenění kulturního a historického dědictví národa 

 přispívá k pochopení práce jako příležitosti k seberealizaci a rozvíjení osobnosti 

 učí žáka pochopit  základních ekologické souvislosti 

Kompetence pracovní: 

 vede žáka k dodržování technologických postupů, pravidel bezpečnosti a hygieny práce 

 motivuje žáka k ochraně životního prostředí 

 učí žáka bezpečnému a účinnému používání veškerých pracovních pomůcek 

 motivuje žáka k využití svých znalostí v běžné praxi 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Rozdělení tematických okruhů předmětu v rámci jednotlivých ročníků 

Ročník  Tematické okruhy  

 1. pololetí                                                                                                

6.  Pěstitelské   práce a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

Pěstitelské   práce a 
chovatelství  
Práce s technickými 
materiály  

7.  Příprava   pokrmů    
 Pěstitelské   práce a chovatelství  

Příprava   pokrmů  
Pěstitelské   práce a 
chovatelství   
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Název předmětu Člověk a svět práce 

8.  Svět práce  Svět   práce   

9.  Pěstitelství a chovatelství  
Práce s technickými materiály  

Pěstitelské   práce a 
chovatelství  
Práce s technickými 
materiály  

  

    

Člověk a svět práce 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Vysvětlí a dodržuje stanovená pravidla a zásady práce 
při výuce pěstitelských prací. 

Úvod do předmětu. 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Popíše jednotlivé části zahrady a vysvětlí jejich význam. Školní zahrada – části a jejich význam pro správné 
fungování zahrady. 
Zahrada v proměnách roku. ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Umí poskytnout první pomoc (ošetří drobná poranění, 
při závažnějších poraněních přivolá pomoc) 
Vyjmenuje a popíše základní podmínky pro pěstování 
rostlin. 

Pěstování rostlin – seznámení se základními 
podmínkami 
(půda, světlo, teplo, zálivka, výživa, ochrana) ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 

hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 
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ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Zná význam pojmů osivo a sadba, 
seznámí se se způsoby setí a sázení vybraných rostlin. 
Z nabídky vybere vhodnou rostlinu pro výzdobu 
interiéru, použije vhodné pomůcky pro pěstování této 
rostliny z rostlinného řízku, pečuje o ni během růstu, 
využije vypěstovanou rostlinu pro výzdobu interiéru. 
Pečuje o pokojové rostliny sloužící k výzdobě školní 
budovy. 

Osivo a sadba. 
 
Způsoby, doba, hloubka setí a sázení. 
 
Zajištění zdravého osiva a sadby. 
Předpěstování sadby vybraných druhů zeleniny 
(paprika, rajče, cibule). 
Pokojové rostliny – pěstování z (moje pokojová 
rostlina), zásady pěstování pokojových rostlin. 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Zná význam zeleniny pro zdraví člověka. 
Vyjmenuje a pozná nejznámější druhy zeleniny, zařadí 
zástupce do skupin podle účelu pěstován. 
Zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných 
druhů zeleniny. 
Zná a umí správně použít pracovní nástroje při práci na 
školní zahradě a v areálu školy. 

Zelenina (základní druhy). 
Význam zeleniny v životě člověka. 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí. 
Podmínky a zásady pěstování vybraných druhů 
zeleniny. 
Pěstování vybraných druhů zeleniny na školní 
zahradě. 
Nářadí a pomůcky pro pěstování zeleniny. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Rozliší plevel od kulturní rostliny, 
zná zástupce nejrozšířenějších plevelů, 
zná způsoby regulace výskytu plevelů. 

Plevele v zelenině. 
Vymezení pojmu, význam. 
Možnosti ochrany proti plevelům (mechanická, 
chemická, biologická). 
Práce na školním pozemku a v areálu školy, pěstování 
vybraných druhů zeleniny. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Zhotoví jednoduchý technický nákres 
Orientuje se v technickém výkresu 

Technický nákres jednoduchého výrobku 
Čtení v technickém výkresu 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Používá základní způsoby obrábění dřeva 
Rozpozná a zvolí vhodné nástroje k práci se dřevem 

Základní způsoby obrábění dřeva a jejich využití. 
Pracovní nástroje a nářadí k opracování dřeva 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 
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ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Rozliší druhy dřeva a stromů 
Zná vlastnosti dřeva 

Poznávání dřeva a stromů 
Základní vlastnosti dřeva 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Navrhne a vytvoří jednoduchý výrobek z papíru. Zvolí 
vhodné pracovní nástroje 

Jednoduchý výrobek z papíru 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

Navrhne, udělá nákres a vyrobí jednoduchý předmět ze 
dřeva. 
Zvolí vhodné pracovní nástroje, 

Jednoduchý výrobek ze dřeva 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Půda 
Charakteristika 
Vznik, vývoj 
Životní podmínky rostlin 
Využití půdy v ČR 
Zelenina (známé druhy) 
Vitamíny, minerální látky, vláknina 
Zdravá strava 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
košťálová zelenina, kořenová zelenina, plodová zelenina, lusková zeleninacibulová zelenina, listová zelenina 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Půda 
Charakteristika 
Vznik, vývoj 
Životní podmínky rostlin 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

539 

Člověk a svět práce 6. ročník  

Využití půdy v ČR 
Zelenina (známé druhy) 
Vitamíny, minerální látky, vláknina 
Zdravá strava 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
košťálová zelenina, kořenová zelenina, plodová zelenina, lusková zelenina, cibulová zelenina, listová zelenina 
Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Půda 
Charakteristika 
Vznik, vývoj 
Životní podmínky rostlin 
Využití půdy v ČR 
Zelenina (známé druhy) 
Vitamíny, minerální látky, vláknina 
Zdravá strava 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
košťálová zelenina, kořenová zelenina, plodová zelenina, lusková zeleninacibulová zelenina, listová zelenina 
Léčivé rostliny a koření 
Význam léčivých rostlin a koření 
Vybrané rostliny, seznámení 
Léčivé účinky, zdraví člověka 
Jedovaté rostliny 
Rostliny jako drogy 
Alergie 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Plevele v zelenině 
Škodlivý vliv plevelů 
Nejrozšířenější plevele 
Ochrana proti plevelům (chemická, biologická) 
Léčivé rostliny a koření 
Význam léčivých rostlin a koření 
Vybrané rostliny, seznámení 
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Léčivé účinky, zdraví člověka 
Jedovaté rostliny 
Rostliny jako drogy 
Alergie 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Léčivé rostliny a koření 
Význam léčivých rostlin a koření 
Vybrané rostliny, seznámení 
Léčivé účinky, zdraví člověka 
Jedovaté rostliny 
Rostliny jako drogy 
Alergie 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Pokojové rostliny – zásady pěstování 
péče o pokojové rostliny v budově školy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 

    

Člověk a svět práce 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Zná nejznámější druhy léčivých rostlin a koření, popíše 
způsoby jejich využití. 
Pěstuje vybrané druhy léčivých bylin a koření. 

Léčivé rostliny a koření. 
Význam vybraných léčivých rostlin a koření. 
Jedovaté rostliny. 
Zneužití léčivých rostlin - drogy. Alergie. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 
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ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

Uvědomuje si možnost zneužití rostliny jako drogy a 
nebezpečí jedovatých rostlin. 

Pěstování vybraných léčivých rostlin a koření (péče 
během růstu, sklizeň, sušení, možnosti využití). 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

Rozliší druhy půd podle složení, 
odvodí způsoby zpracování půdy v závislosti na ročním 
období a druhu rostliny. 
 
Popíše a aplikuje v praxi možnosti zvyšování úrodnosti 
půdy. 
Zpracuje půdu po sklizni a na jaře. 

Půda. 
Složení a vlastnosti, druhy půd. 
Způsoby zpracování půdy. 
Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy 
(mulčování, zelené hnojení, kompost). 
 
Hřbitov odpadků. 
Práce na školní zahradě. 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných 
druhů zeleniny. 

Zelenina 
Polykultura – smíšené záhony. 
Osevní postup. 
Pěstování zeleniny na školní zahradě. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

Orientuje se v základním vybavení, 
umí použít vhodné pomůcky a náčiní, 
dodržuje hygienická pravidla a předpisy, 
umí dodržet pořádek a čistotu při práci, dbá na 
bezpečnost. 

Zařízení kuchyňského pracoviště. 
Základní vybavení. 
Kuchyňský inventář. 
Hygienické požadavky. 

ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 
práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

Orientuje se ve správném uskladnění potravin, 
získává informace o ekonomice v rodině, 
umí sestavit jídelníček, má představu o zdravé výživě 
člověka. 

Potraviny. 
Nákup a skladování, hygienické požadavky. 
Sestavování jídelníčku. 

ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 

Ovládá jednoduché činnosti při přípravě pokrmů, 
zná základní dovednosti, návyky a pracovní postupy, 
volí správnou odpovídající technologii, 
získává poznatky o přípravě pokrmů a nápojů. 

Příprava pokrmů. 
Úprava pokrmů za studena. 
Tepelná úprava pokrmů. 
Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů. 
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ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve 
společnosti 

Ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu, 
dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí v 
bytě, zná pravidla společenského chování u stolu. 

Parametry pohodlného stolování. 
Prostírání a kladení inventáře. 
Slavnostní stolování v rodině. 
Obsluha chování u stolu. 
Zdobné prvky. 
Společenské chování při stolování. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Půda 
Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd 
Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, 
válení) 
Ochrana zemědělské půdy, rekultivace 
Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy 
Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené 
hnojení 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Chovatelství 
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Význam a úkoly živočišné výroby 
Vybrané druhy chovů v zemědělství 
i v domácnosti 
Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

545 

Člověk a svět práce 7. ročník  

Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Půda 
Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd 
Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, 
válení) 
Ochrana zemědělské půdy, rekultivace 
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Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy 
Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené 
hnojení 
Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
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Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Chovatelství 
Význam a úkoly živočišné výroby 
Vybrané druhy chovů v zemědělství 
i v domácnosti 
Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
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Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

549 

Člověk a svět práce 7. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 

    

Člověk a svět práce 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Uvědomí si vztah mezi volbou povolání a svými 
možnostmi. 

Sebepoznání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní 
stav, osobní vlastnosti a schopnosti. 

Vlivy na volbu profesní orientace. 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Posoudí své možnosti při rozhodování o volbě 
vhodného povolání a profesní přípravy. 

Sebepoznání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní 
stav, osobní vlastnosti a schopnosti. 

Vlivy na volbu profesní orientace. 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

Seznámí se s různými druhy povolání, s tím co se v 
jednotlivých profesích dělá, s čím pracují, kde pracují. 

Povolání lidí, druhy pracovišť. 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. Povolání lidí, druhy pracovišť. 

Charakteristika povolání z hlediska pracovních 
prostředků, objektů, pracovních činností. 

ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech 
vybraných profesí 

Seznámí se s požadavky na kvalifikaci ve vybraných 
oborech. 

Požadavky na kvalifikaci (SOŠ, G, SOU, VŠ). 

ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

Seznámí se s poradenskými zařízeními pro volbu 
povolání. 

Informační základna pro volbu povolání (IPS, ÚP, PPP, 
VP…), využívání poradenských služeb. 
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ČSP-9-8-02 posoudí své možnosti při rozhodování o 
volbě vhodného povolání a profesní přípravy 

Navrhne si plán postupu při přípravě na přijímací řízení. Plánování postupu při přípravě na přijímací řízení. 

ČSP-9-8-03 využije profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného vzdělávání 

Naučí se využívat profesní informace a poradenské 
služby pro výběr vhodného povolání. 
Seznámí se s náplní studijních a učebních oborů. 
Seznámí se s průběhem přijímacího řízení a 
vyplňováním tiskopisu přihlášky. 

-Práce s profesními informacemi a využívání 
poradenských služeb (www stránky, brožury, letáky k 
volbě povolání,...). 
Náplň studijních a učebních oborů, požadavky na 
kvalifikaci v oborech. 
Přijímací řízení, vyplňování přihlášek. 

ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Seznámí se s pracovními příležitostmi v regionu 
(podniky, firmy,...), s trhem práce, 
prokáže v modelových situacích schopnost prezentace 
své osoby při vstupu na trh práce. 
Seznámí se s právy a povinnostmi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. 
Seznámí se s trhem práce, požadavky na jednotlivé 
obory na trhu práce. 

Pracovní příležitosti v obci (regionu). 
Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k 
žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...). 
Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Nezaměstnanost – úřady práce. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Platby, platební styk 
Ekonomika domácnosti 
Výzdoba domácnosti 
Využití elektrických spotřebičů v domácnosti, údržba a návod k obsluze 
El. spotřebiče a elektronika, sdělovací technika 
Pracovní příležitosti v obci (regionu) 
Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Platby, platební styk 
Ekonomika domácnosti 
Výzdoba domácnosti 
Pracovní příležitosti v obci (regionu) 
Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Úklid bytu – postupy a čistící prostředky 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Ekologie při používání čistících prostředků 
Odpady a jejich likvidace 
Ekonomika provozu elektrospotřebičů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 
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Ekologie při používání čistících prostředků 
Odpady a jejich likvidace 
Ekonomika provozu elektrospotřebičů 

    

Člověk a svět práce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných 
rostlin. 
Pečuje o okrasné a ovocné dřeviny v areálu školy. 
Pečuje o travnaté plochy v areálu školy. 
Popíše význam jednotlivých částí zahrady pro její 
správné fungování. 

Práce na školní zahradě a v areálu školy. 
Školní zahrada – výukový plakát 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných 
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 

Prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad 
bezpečného kontaktu se zvířaty. 
Popíše péči o přinesená malá zvířata, zásady jejich 
ošetřování a krmení. 

Chovatelství. 
Vybrané druhy chovů v zemědělství i v domácnosti 
(chov skotu, drůbeže, popř. dalších zvířat). 
Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, 
rizika při kontaktu se zvířaty. 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při 
pěstování vybraných rostlin 

Vyjmenuje nejznámější druhy ovocných rostlin, 
zná a v praxi umí použít zásady jejich pěstování. 

Ovocnictví. 
Druhy ovocných rostlin, způsob pěstování vybraných 
ovocných dřevin. 
 
Uskladnění a zpracování ovoce. 
 
Péče o ovocné dřeviny na školní zahradě. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 
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ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Vyjmenuje nejznámější druhy okrasných rostlin, 
zná zásady péče během jejich růstu. 
Vytvoří jednoduchou vazbu z živých nebo suchých 
rostlin pro výzdobu školy nebo domácnosti. 
Pečuje o pokojové rostliny sloužící k výzdobě školní 
budovy. 

Okrasné sadovnictví a květinářství. 
Pěstování vybraných okrasných dřevin a květin. 
Ochrana okrasných rostlin. 
 
Pokojové rostliny. Hydroponie, bonsai. 
Základy aranžování a vazby rostlin. 

ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a 
provádí jejich údržbu 

ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady 
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc 
při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty 

ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu Vyjmenuje nejznámější druhy okrasných rostlin, 
zná zásady jejich setí a sázení, pěstování a 
rozmnožování, 
pěstuje a využívá květiny pro výzdobu interiérů. 

Okrasné sadovnictví a květinářství. 
Význam, rozdělení okrasných rostlin. 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin. 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin. 
Ochrana okrasných rostlin. 
Pokojové rostliny. 
Hydroponie, bonsai. 
Základy aranžování a vazby rostlin. 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

Zhotoví technický nákres, využívá kótování, 
pravoúhlého promítání na dvě průmětny, volné 
rovnoběžné promítání 
Orientuje se v technickém výkresu 

Technický nákres- kótování, pravoúhlé promítání, 
volné rovnoběžné promítání 

ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň 

Zná vlastnosti základních technických materiálů - dřeva, 
kovu, plastů. 
Ví, kde a jak se tyto vlastností využívají. 
Rozpozná základní pomůcky na opracování těchto 
materiálů. 

Vlastnosti technických materiálů - dřevo, kov plasty a 
jejich využití v technické praxi 

ČSP-9-1-02 řeší jednoduché technické úkoly s 
vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a 
nářadí 

ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost Využívá základní postupy při obrábění dřeva 
Udělá technický nákres, podle kterého zhotoví výrobek 
ze dřeva. 
Zvolí vhodné nástroje pro výrobu tohoto výrobku 

Práce se dřevem - základní způsoby obrábění dřeva 
Nástroje k obrábění dřeva 
Výrobek ze dřeva - nákres a zhotovení výrobku 

ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si 
vlastní jednoduchý náčrt výrobku 

ČSP-9-1-05 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a 
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při 
práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při 
úrazu 

 Zná některé osobnosti z historie vědy a techniky.  
 Vytvoří si názor o úloze techniky v životě člověka a 

Historie vědy a techniky - naši vynálezci. 
Úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, 
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zneužití techniky  
 Diskutuje o vlivu techniky na životní prostředí, jak 
ovlivňuje technika volný  
 čas  
 Rozpozná naše tradice a řemesla  

technika a životní prostředí, technika a volný čas, 
tradice a řemesla 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 
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Půda 
Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd 
Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, 
válení) 
Ochrana zemědělské půdy, rekultivace 
Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy 
Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené 
hnojení 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Půda 
Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd 
Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, 
válení) 
Ochrana zemědělské půdy, rekultivace 
Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy 
Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené 
hnojení 
Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
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kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
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Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Chovatelství 
Význam a úkoly živočišné výroby 
Vybrané druhy chovů v zemědělství 
i v domácnosti 
Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty 
Pracovní příležitosti v obci (regionu) 
Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
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Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 
Pracovní příležitosti v obci (regionu) 
Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
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Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Organizace a ekonomika zemědělství 
Význam, úkolyHistorie zemědělství 
Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) 
- příklady biologizace 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Práce na školním pozemku 
a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
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Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Zelenina (méně známé druhy) 
Úvod, význam, co obsahuje 
Specifické vlastnosti 
Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí 
Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: 
listová zelenina 
plodová zelenina 
košťálová zelenina 
kořenová zelenina 
cibulová zelenina 
Úkoly rostlinné výroby 
Důvody střídání plodin, osevní postupy  
Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) 
Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, 
kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků 
Chovatelství 
Význam a úkoly živočišné výroby 
Vybrané druhy chovů v zemědělství 
i v domácnosti 
Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty 
Ovocnictví 
Význam a vývoj ovocnictví 
Rozdělení, ovocnářské oblasti 
Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) 
Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) 
Pěstování a ošetřování ovocných rostlin 
(ovocnářství) 
Výživa a ochrana ovocných rostlin 
sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce 
Okrasné sadovnictví a květinářství 
Význam, rozdělení okrasných rostlin 
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Základní charakteristika hlavních skupin okrasných 
rostlin 
Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin 
Ochrana okrasných rostlin 
Pokojové rostliny 
Hydroponie, bonsai 
Základy aranžování a vazby rostlin 

     

5.21 Volitelný předmět 1   

5.21.1 Konverzace v anglickém jazyce  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Konverzace v anglickém jazyce 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět Konverzace v Aj na jedné straně využívá vědomostí a dovedností, které si žáci osvojili 
v jiných předmětech, zejména v anglickém a českém jazyce, v zeměpise, dějepise,  informatice, a na druhé 
straně prohlubuje dosavadní vědomosti žáků a rozvíjí jejich dovednosti. Umožňuje žákům vnímat cizí jazyk 
jako nedílnou součást celého vzdělávacího procesu, připravuje žáky na získání certifikátu. 

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

Konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci jednu hodinu týdně od 6. do 9. ročníku. 

 prohlubuje znalosti, které žáci získali v předmětu Anglický jazyk, a tím jim pomáhá připravit se na 
pohyb nejen v rámci EU, ale na celém světě 
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 zaměřuje se na rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech, přičemž klade důraz na 
mluvenou formu slov ( správná výslovnost ) 

 rozvíjí komunikativní dovednosti žáků – učí žáky naslouchat jeden druhému, vyjadřovat svůj názor 
a také posuzovat názory jiných 

 vede k získávání nových informací o anglicky-mluvících zemích prostřednictvím internetu, 
cizojazyčných textů z výukových časopisů a videonahrávek o životě v anglicky-mluvících zemích 

 podporuje práci ve dvojici a ve skupině a učí žáky řešit problémové situace, tzn. danou situaci 
vyhodnotit, poté najít společné řešení problému a následně toto řešení prezentovat 

 umožňuje žákům připravit se na konverzační soutěže v anglickém jazyce  

 motivuje k zájmu o cizí jazyk 
Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, multimediální učebně, někdy ve třídě nebo v učebně 
informatiky. 

Mezipředmětové vztahy  Anglický jazyk 

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

Kompetence k učení: 

 motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k cizímu jazyku 

 vede k osvojování  efektivních metod učení 

 učí žáky využívat své znalosti a dovednosti při zpracování informací 

Kompetence k řešení problémů: 

 vede žáky ke správnému postupu při řešení problémové situace – učí je problém pochopit, získat 
veškeré informace k jeho vyřešení a na základě těchto informací navrhnout jedno nebo více řešení 
dané situace 

Kompetence komunikativní: 

 rozvíjí u žáků poslechové a řečové dovednosti 

 učí naslouchat jeden druhému a vhodně reagovat v dané situaci 

 vede žáky k různým způsobům komunikace, např. rozhovor, vyjádření vlastního názoru nebo 
samostatný ústní projev na dané téma 

Kompetence sociální a personální: 

 motivuje žáky  ke spolupráci ve dvojici nebo ve skupině 

 učí je vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 
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 přijímáním různých rolí ve skupině, např. role koordinátora, zapisovatele, vyhledavače informací či 
mluvčího, upevňuje a prohlubuje  mezilidské vztahy 

Kompetence občanské: 

 vede žáky  k pochopení toho, že cizí jazyk je významný sjednocující prostředek rozličných národů a 
kultur, a slouží nejen k dorozumívání, ale také k pochopení rozdílů a odlišností mezi jednotlivými 
národy 

 připravuje žáky na život ve společnosti, kde každý má práva a povinnosti 

Kompetence pracovní: 

 učí žáky organizovat práci a využívat vědomosti a dovednosti z pracovní oblasti v cizím jazyce 

    

Konverzace v anglickém jazyce 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Rozumí základním údajům v poslechovém a psaném 
textu,  
 zná abecedu, hláskuje,  
 pozdraví,  
 představí sebe a další osoby,  
 požádá a reaguje na žádost,  
 napíše krátký text o sobě a dalších osobách.  

People and jobs. 
Abeceda. 
Základní a řadové číslovky. 
Dny v týdnu. 
Světové strany, země, národnosti. 
Povolání. 

 Mluví o rodině,  
 popíše osoby – vzhled, vlastnosti,  
 popíše dům, byt,  
 rozumí jednoduchému rozhovoru,  
 rozumí krátkému psanému textu a vyhledá v něm 

Families and homes. 
Rodokmen – členové rodiny. 
Obydlí a vybavení. 
Obchody. 
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požadované informace,  
 písemně vypracuje téma My family.  

 Vyjádří, že má/nemá něco rád,  
 vypráví o tom, jak tráví víkend,  
 mluví o svém denním režimu,  
 písemně vypracuje téma Daily routine and Free time 
(e-mail kamarádovi),  
 rozumí krátkému psanému a mluvenému textu na dané 
téma.  

Work and play. 
Zájmy, koníčky, volnočasové aktivity. 
Filmy, kino, hudba. 
Denní režim, hodiny. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

People and jobs 
Povolání 
Families and homes 
Rodokmen – členové rodiny 
Obydlí a vybavení 
Work and play 
Zájmy, koníčky, volnočasové aktivity 
Filmy, kino, hudba 
Denní režim, hodiny 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Světové strany, země, národnosti 
Families and homes 
Rodokmen – členové rodiny 
Obydlí a vybavení 
Obchody 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Families and homes 
Rodokmen – členové rodiny 
Obydlí a vybavení 
Obchody 
Work and play 
Zájmy, koníčky, volnočasové aktivity 
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Filmy, kino, hudba 
Denní režim, hodiny 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Work and play 
Zájmy, koníčky, volnočasové aktivity 
Filmy, kino, hudba 
Denní režim, hodiny 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Families and homes 
Rodokmen – členové rodiny 
Obydlí a vybavení 
Obchody 

    

Konverzace v anglickém jazyce 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Rozumí základním údajům v poslechovém a psaném 
textu, 
popíše kamaráda, člena rodiny, 
ptá se na základní informace a reaguje v běžných 
situacích, 
napíše pohlednici. 

Family and friends. 
Popis osoby – základní údaje, vzhled, vlastnosti. 
Rodokmen – členové rodiny. 
Přátelé. 
Pohlednice. 

Clothes ane fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 
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 Mluví o oblíbených/neoblíbených předmětech,  
 popíše rozvrh hodin,  
 mluví o cestě do školy,  
 rozumí obsahu jednoduchého rozhovoru a reprodukuje 
požadované informace,  
 rozumí krátkému psanému textu a vyhledá v něm 
požadované informace,  
 písemně vypracuje konverzační téma School,  
 popíše vánoční zvyky a tradice ve VB.  

School / Transport. 
Oblíbené, neoblíbené předměty. 
Rozvrh hodin. 
Cesta do školy. 
Dopravní prostředky. 
Vánoce ve VB. 

 Popíše přípravu oblíbeného jídla,  
 objedná si jídlo,  
 koupí si zboží ( oblečení, boty ),  
 rozumí psanému textu a doplňuje chybějící informace,  
 poslouchá rozhovor a sděluje požadovanou informaci,  
 napíše e-mail o nakupování,  
 písemně vypracuje téma Food and drinks/Shopping.  

Food and drinks / Shopping and services. 
Oblíbené jídlo – recept. 
Objednání jídla v restauraci. 
Obchody, nakupování. 

 Mluví o svém domě/bytu,  
 popíše město a navrhne turistovi vhodná místa k 
návštěvě,  
 ptá se na cestu a vysvětluje trasu,  
 rozumí nápisům,  
 poslouchá rozhovor a vyhledává informace,  
 reprodukuje obsah ústně/písemně sdělené zprávy,  
 napíše e-mail o novém bydlišti.  

House and home. 
Dům, byt – místnosti, vybavení. 
Město – budovy, orientace ve městě. 

 Vypracuje téma My house / My town,  
 reaguje na otázky k tématu.  

My house / My town. 

 Vyjmenuje různé druhy oblečení a módních doplňků, 
mluví o módě  
 Napíše odpověď na e-mail o převleku na párty  
 Rozumí obsahu ústního i písemného sdělení  
 Vypracuje téma Clothes and fashion  
 Reaguje na otázky k tématu  

Clothes ane fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Family and friends 
Popis osoby – základní údaje, vzhled, vlastnosti 
Rodokmen – členové rodiny 
Přátelé 
Pohlednice 
House and home 
Dům, byt – místnosti, vybavení 
Město – budovy, orientace ve městě 
My house / My town 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Family and friends 
Popis osoby – základní údaje, vzhled, vlastnosti 
Rodokmen – členové rodiny 
Přátelé 
Pohlednice 
School / Transport 
Oblíbené, neoblíbené předměty 
Rozvrh hodinFood and drinks / Shopping and services 
Oblíbené jídlo – recept 
Objednání jídla v restauraci 
Obchody, nakupování 
House and home 
Dům, byt – místnosti, vybavení 
Město – budovy, orientace ve městě 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Family and friends 
Popis osoby – základní údaje, vzhled, vlastnosti 
Rodokmen – členové rodiny 
Přátelé 
Pohlednice 
My house / My town 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

School / Transport 
Oblíbené, neoblíbené předměty 
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Rozvrh hodin 
Cesta do školy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

School / Transport 
Oblíbené, neoblíbené předměty 
Rozvrh hodin 
Cesta do školy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

School / Transport 
Oblíbené, neoblíbené předměty 
Rozvrh hodin 
Cesta do školy 
Dopravní prostředky 
Food and drinks / Shopping and services 
Oblíbené jídlo – recept 
Objednání jídla v restauraci 
Obchody, nakupování 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

School / Transport 
Dopravní prostředky 
Vánoce ve VB 
Food and drinks / Shopping and services 
Oblíbené jídlo – recept 
Objednání jídla v restauraci 
Obchody, nakupování 
House and home 
Dům, byt – místnosti, vybavení 
Město – budovy, orientace ve městě 

    

Konverzace v anglickém jazyce 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Rozumí obsahu poslechového a psaného textu,  
 mluví o zájmech a koníčcích,  
 popíše oblíbený sport,  
 představí známého sportovce,  
 vypíše požadované informace z inzerátu,  
 ptá se a reaguje na otázky, co bude dělat ve volném 
čase.  

Hobbies and leisure time / Sport. 
Volnočasové aktivity. 
Sport – druhy sportů, sportovní události. 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště, vybavení. 
Známí sportovci. 

 Vypracuje konverzační téma Hobbies and free time / 
Sport,  
 reaguje na otázky k tématům.  

Hobbies and leisure time / Sport. 

 Popíše počasí typické pro jednotlivá roční období,  
 mluví o změnách v přírodě, o činnostech, sportech a 
oblečení,  
 vysvětlí pojmy extrémní počasí a změny klimatu,  
 porovná bydlení na venkově a ve městě,  
 vyhledá informace v poslechovém i psaném textu,  
 napíše e-mail o školním výletu.  

Weather, countryside, nature. 
Počasí, roční období, změny v přírodě. 
Aktivity, sporty, oblečení v různých ročních obdobích. 
Extrémní počasí, změny klimatu. 
Venkov, město – výhody a nevýhody. 

 Porovná různé dopravní prostředky,  
 mluví o důvodech cestování,  
 popíše oblíbená místa Čechů,  
 rezervuje si ubytování,  
 vyplní údaje ve formuláři,  
 vyjmenuje věci potřebné k cestování,  
 napíše dopis o prázdninovém zážitku,  
 ptá se a odpovídá na otázky k tématu.  

Travelling and tourism. 
Dopravní prostředky. 
Proč lidé cestují. Oblíbené destinace českých turistů. 
Rezervace ubytování. 
Vybavení na pobyt. 

 Mluví o druzích zábavy,  
 napíše a mluví o svém oblíbeném filmu a knize,  
 vyjmenuje hudební žánry,  

Entertainment 
Kino, filmy, divadlo, hudba 
Knihy, muzea a galerie 
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 mluví o své oblíbené skupině, zpěvákovi, herci,  
 rozumí a vyhledá v textu požadované informace.  

 Mluví o České republice,  
 popíše zajímavá místa,  
 vyjmenuje významné památky a známé osobnosti,  
 napíše a vypráví o svém oblíbeném místě,  
 rozumí ústně a písemně sdělené informaci,  
 odpovídá na otázky k tématu.  

The Czech Republic, Prague. 
Základní geografické údaje. 
Zajímavá místa. 
Významné památky. 
Známé osobnosti. 

 Poslouchá a přiřazuje oznámení k tématům zpráv  
 Poslouchá jednoduchá sdělení a reprodukuje, do zjistil  
 Vyhledává informace v textu  
 Ptá se a odpovídá na otázky o TV pořadu a časopise  
 Napíše odpověď na e-mail od kamaráda  
 Bezpečně se chová na internetu, umí popsat zásady 
tohoto chování  

Media 
TV programmes 
The Internet 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Weather, countryside, nature 
Počasí, roční období, změny v přírodě 
Aktivity, sporty, oblečení v různých ročních obdobích 
Extrémní počasí, změny klimatu 
Venkov, město – výhody a nevýhody 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
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Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 
Entertainment 
Kino,filmy 
Divadlo 
Hudba 
Knihy 
Muzea a galerie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Work and jobs 
Druhy povolání 
Životopis 
Budoucí plány 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 
Entertainment 
Kino,filmy 
Divadlo 
Hudba 
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Knihy 
Muzea a galerie 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Work and jobs 
Druhy povolání 
Životopis 
Budoucí plány 
Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Work and jobs 
Druhy povolání 
Životopis 
Budoucí plány 
Entertainment 
Kino,filmy 
Divadlo 
Hudba 
Knihy 
Muzea a galerie 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Work and jobs 
Druhy povolání 
Životopis 
Budoucí plány 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 
Entertainment 
Kino,filmy 
Divadlo 
Hudba 
Knihy 
Muzea a galerie 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Hobbies and leisure time / Sport 
Volnočasové aktivity 
Sport – druhy sportů, sportovní události 
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Oblíbený sport – jak se hraje, sportoviště,vybavení 
Známí sportovci 
Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 
Entertainment 
Kino,filmy 
Divadlo 
Hudba 
Knihy 
Muzea a galerie 

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

Weather, countryside, nature 
Počasí, roční období, změny v přírodě 
Aktivity, sporty, oblečení v různých ročních obdobích 
Extrémní počasí, změny klimatu 
Venkov, město – výhody a nevýhody 
Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Weather, countryside, nature 
Počasí, roční období, změny v přírodě 
Aktivity, sporty, oblečení v různých ročních obdobích 
Extrémní počasí, změny klimatu 
Venkov, město – výhody a nevýhody 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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Weather, countryside, nature 
Počasí, roční období, změny v přírodě 
Aktivity, sporty, oblečení v různých ročních obdobích 
Extrémní počasí, změny klimatu 
Venkov, město – výhody a nevýhody 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy 

Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Princip sociálního smíru a solidarity 

Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Travelling and tourism 
Dopravní prostředky 
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Proč lidé cestují 
Oblíbené destinace českých turistů 
Rezervace ubytování 
Vybavení na pobyt 
Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Clothes and fashion 
Druhy oblečení 
Móda, módní časopisy, přehlídky 
Módní doplňky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

The Czech Republic, Prague 
Základní geografické údaje 
Zajímavá místa 
Významné památky 
Známé osobnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

The Czech Republic, Prague 
Základní geografické údaje 
Zajímavá místa 
Významné památky 
Známé osobnosti 

    

Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 
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 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vyhledá v textu požadované informace,  
 vypracuje téma Great Britain and London,  
 odpovídá na otázky o Velké Británii a Londýnu,  
 sdělí informace k tématu,  
 rozumí informacím v poslechovým textu.  

Great Britain / London. 
Základní geografické údaje. 
Zajímavá místa. 
Památky. 
Významné osobnosti. 
Britská královská rodina. 

 Vyhledá požadované informace v autentických textech,  
 vypracuje písemně téma Education / Foreign 
languages,  
 mluví o vzdělávacích systémech v Čr a VB,  
 zeptá se na informace k tématu a reaguje na otázky,  
 rozumí obsahu promluvy.  

Education / Foreign languages. 
Vzdělávací systém v ČR. 
Vzdělávací systém ve VB. 
Význam učení se cizím jazykům. 

 Vybere správnou informaci v poslechovém textu a 
přiřadí odpovídající jazykovou reakci,  
 doplní chybějící výraz do textu,  
 vyhledá pravdivou/nepravdivou výpověď,  
 popíše rodinnou oslavu,  
 popíše zvyky a tradice typické pro svátky u nás a ve VB,  
 napíše pozvánku na oslavu.  

Holidays and festivals. 
Svátky v ČR. 
Svátky ve VB. 
Rodinné oslavy. 
Prázdniny a jak je trávíme. 
Můj oblíbený svátek. 
Data, letopočty. 

 Rozumí rozhovoru o nemoci/úrazu,  
 vypráví příběh o nehodě/úrazu z vlastního života,  
 čte s porozuměním – vyhledá požadované informace a 
rozumí textu,  
 vyplní formulář o sobě a spolužákovi,  
 napíše příběh o nehodě/úrazu.  

Health, medicine and exercise. 
Části těla, nemoci, úrazy. 
Léčba, lékaři, léky. 
První pomoc. 
Zdravý životní styl. 

 Rozumí povídání o TV pořadu a doplní požadované 
informace,  
 popíše části počítače,  
 používá velká a desetinná čísla v psané i mluvené 
formě,  

Science and Technology, measurements. 
Mobiles, computers, the internet. 
Measurements, large and decimal numbers. 
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 do čteného textu vybírá vhodná slova,  
 napíše kamarádovi o zajímavé internetové stránce.  

 Mluví o různých povoláních  
 Napíše životopis  
 Popíše své budoucí plány, čím chce být, proč a jaké 
vzdělání k tomu potřebuje  
 Rozumí inzerátům s nabídkou práce  
 Vyhledává informace v rozhovoru o práci  

Work and jobs 
Druhy povolání 
Životopis 
Budoucí plány 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

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

Great Britain / London 
Základní geografické údaje 
Zajímavá místa 
Památky 
Významné osobnosti 
Britská královská rodina 
Education / Foreign languages 
Vzdělávací systém v ČR 
Vzdělávací systém ve VB 
Význam učení se cizím jazykům 
Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Great Britain / London 
Základní geografické údaje 
Zajímavá místa 
Památky 
Významné osobnosti 
Britská královská rodina 
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Education / Foreign languages 
Vzdělávací systém v ČR 
Vzdělávací systém ve VB 
Význam učení se cizím jazykům 
Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

Great Britain / London 
Základní geografické údaje 
Zajímavá místa 
Památky 
Významné osobnosti 
Britská královská rodina 
Education / Foreign languages 
Vzdělávací systém v ČR 
Vzdělávací systém ve VB 
Význam učení se cizím jazykům 
Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občanská společnost a škola 

Education / Foreign languages 
Vzdělávací systém v ČR 
Vzdělávací systém ve VB 
Význam učení se cizím jazykům 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

580 

Konverzace v anglickém jazyce 9. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Význam učení se cizím jazykům 
Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 
Health, medicine and exercise 
Části těla, nemoci, úrazy 
Léčba, lékaři, léky 
První pomoc 
Zdravý životní styl 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 
Health, medicine and exercise 
Části těla, nemoci, úrazy 
Léčba, lékaři, léky 
První pomoc 
Zdravý životní styl 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
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Data, letopočty 
Health, medicine and exercise 
Části těla, nemoci, úrazy 
Léčba, lékaři, léky 
První pomoc 
Zdravý životní styl 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 
Health, medicine and exercise 
Části těla, nemoci, úrazy 
Léčba, lékaři, léky 
První pomoc 
Zdravý životní styl 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Holidays and festivals 
Svátky v ČR 
Svátky ve VB 
Rodinné oslavy 
Prázdniny a jak je trávíme 
Můj oblíbený svátek 
Data, letopočty 
Health, medicine and exercise 
Části těla, nemoci, úrazy 
Léčba, lékaři, léky 
První pomoc 
Zdravý životní styl 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
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Science and Technology, measurements 
Mobiles, computers, the internet 
Measurements, large and decimal numbers 
Media 
TV programmes 
The Internet 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Science and Technology, measurements 
Mobiles, computers, the internet 
Measurements, large and decimal numbers 
Media 
TV programmes 
The Internet 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Science and Technology, measurements 
Mobiles, computers, the internet 
Measurements, large and decimal numbers 
Media 
TV programmes 
The Internet 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Media 
TV programmes 
The Internet 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Media 
TV programmes 
The Internet 
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5.21.2 Technická praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Technická praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět technická praktika vede žáky osvojení základních pracovních dovedností, 
k organizaci, plánování a bezpečnosti práce zejména v technických oborech 

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

Vyučovací předmět Technická praktika se vyučuje jako volitelný  předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová 
dotace je jedna vyučovací hodina týdně. 

 vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

 vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností, k organizaci, plánování a bezpečnosti 
práce 

 seznamuje žáky s  používáním vhodných pomůcek při práci, materiály a nářadím 

 rozvíjí  tvořivost a podporuje vlastní úsilí k dosažení kvalitního výsledku pracovní činnosti 

 vede žáky k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci, k technice a životnímu prostředí 
Výuka probíhá ve školních dílnách, které jsou vybaveny pro práci s dřevem i kovem. K obohacení učiva se 
využívá exkurzí v místních podnicích a střední škole nábytkářské a obchodní. 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáka k  poznání smyslu a cíle učení 

 vede žáka ke zpracování informací a jejich správného využití 

 dbá na zhodnocení výsledků žákovy práce 

Kompetence k řešení problémů: 

 podporuje u žáka promýšlení pracovních postupů a tvůrčí řešení vzniklých problémů 

 vede žáka k aplikaci teoretických poznatků v praxi 
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 podporuje u žáka ověření a prosazení nejefektivnějšího způsobu řešení 

Kompetence komunikativní: 

 vede žáka k používání správné terminologie při komunikaci 

 při získání nových poznatků k vede žáka k  využití informačních zdrojů 

 motivuje žáka ke stručnému a jasnému sdělení a obhájení správnosti vlastního přístupu k řešení 
problému 

Kompetence sociální a personální: 

 vede žáka ke spolupráci při řešení problémů 

 podporuje  týmovou práci  

 vede žáka k respektování názorů ostatních 

Kompetence občanské: 

 vede žáka k respektování pravidel bezpečnosti při práci a poskytnutí pomoci při zranění 

 motivuje žáka k ochraně a ocenění kulturního a historického dědictví národa 

 přispívá k pochopení práce jako příležitosti k seberealizaci a rozvíjení osobnosti 

 učí žáka pochopit  základních ekologické souvislosti 

Kompetence pracovní: 

 vede žáka k dodržování technologických postupů, pravidel bezpečnosti a hygieny práce 

 motivuje žáka k ochraně životního prostředí 

 učí žáka bezpečnému a účinnému používání veškerých pracovních pomůcek 

 motivuje žáka k využití svých znalostí v běžné praxi 

    

Technická praktika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Načrtne a správně zhodnotí danou součástku,  
 vytvoří technický nákres v jednoduchém promítání,  
 vytvoří technický nákres ve třech pohledech,  
 zná zásady kótování,  
 umí používat rýsovací potřeby.  

Technický nákres. 
Jednoduchý kótovaný nákres. 
Kótovaný nákres ve třech pohledech. 

 Pozná měkká dřeva a určí druh,  
 pozná tvrdá dřeva a určí druh,  
 zná význam lesa a jeho ochrany,  
 rozezná dřevo dle vzorkovnice.  

Dřevo a jeho vlastnosti. 
Měkká dřeva – tuzemská. 
Tvrdá dřeva – tuzemská. 
Dřeva cizokrajná. 
Les, jeho vlastnosti a význam. 

 Pozná nástroje k obrábění dřeva,  
 používá základní nástroje,  
 zná základní pojmy a technologie dřeva,  
 vyhledá informace, pracuje s odbornou literaturou,  
 při práci je přesný a pečlivý,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci,  
 používá základní konstrukční spoje - přeplátování, dlab 
a čep.  

Nástroje k obrábění dřeva. 
Stavba dřeva, letokruhy, řezy na kmeni. 
Letadlo: 
příprava nákresu, studium literatury, 
vytvoření technického nákresu ve dvou pohledech, 
příprava materiálu a jeho výběr, 
realizace projektu – použití nástrojů, stanovení 
pracovních postupů, realizace, 
vyhodnocení projektu, fotodokumentace, 
Základní konstrukční spoje: přeplátování, dlab, čep. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Technická praktika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
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 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Načrtne a správně zhodnotí danou součástku,  
 vytvoří technický nákres v jednoduchém promítání,  
 vytvoří technický nákres ve třech pohledech,  
 zná zásady kótování,  
 umí používat rýsovací potřeby.  

Technický nákres. 
Jednoduchý kótovaný nákres. 
Kótovaný nákres ve třech pohledech. 

 Pozná měkká dřeva a určí druh,  
 pozná tvrdá dřeva a určí druh,  
 zná význam lesa a jeho ochrany,  
 rozezná dřevo dle vzorkovnice.  

Dřevo a jeho vlastnosti. 
Měkká dřeva – tuzemská. 
Tvrdá dřeva – tuzemská. 
Dřeva cizokrajná. 
Les, jeho vlastnosti a význam. 

 Pozná nástroje k obrábění dřeva,  
 používá základní nástroje,  
 zná základní pojmy a technologie dřeva,  
 vyhledá informace, pracuje s odbornou literaturou,  
 při práci je přesný a pečlivý,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci,  
 používá základní konstrukční spoje - přeplátování, dlab 
a čep.  

Nástroje k obrábění dřeva. 
Stavba dřeva, letokruhy, řezy na kmeni 
Letadlo: 
příprava nákresu, studium literatury, 
vytvoření technického nákresu ve dvou pohledech, 
příprava materiálu a jeho výběr, 
realizace projektu – použití nástrojů, stanovení 
pracovních postupů, realizace, 
vyhodnocení projektu, fotodokumentace, 
Základní konstrukční spoje: přeplátování, dlab, čep. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Načrtne a správně zhodnotí danou součástku,  
 vytvoří technický nákres v jednoduchém promítání,  
 vytvoří technický nákres ve třech pohledech,  
 zná zásady kótování,  
 umí používat rýsovací potřeby.  

Technický nákres. 
Jednoduchý kótovaný nákres. 
Kótovaný nákres ve třech pohledech. 

 Pozná měkká dřeva a určí druh,  
 pozná tvrdá dřeva a určí druh,  
 zná význam lesa a jeho ochrany,  
 rozezná dřevo dle vzorkovnice.  

Dřevo a jeho vlastnosti. 
Měkká dřeva – tuzemská. 
Tvrdá dřeva – tuzemská. 
Dřeva cizokrajná. 
Les, jeho vlastnosti a význam. 

 Pozná nástroje k obrábění dřeva,  
 používá základní nástroje,  
 zná základní pojmy a technologie dřeva,  
 vyhledá informace, pracuje s odbornou literaturou,  
 při práci je přesný a pečlivý,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci,  
 používá základní konstrukční spoje - přeplátování, dlab 
a čep.  

Nástroje k obrábění dřeva. 
Stavba dřeva, letokruhy, řezy na kmeni. 
Letadlo: 
příprava nákresu, studium literatury, 
vytvoření technického nákresu ve dvou pohledech, 
příprava materiálu a jeho výběr, 
realizace projektu – použití nástrojů, stanovení 
pracovních postupů, realizace, 
vyhodnocení projektu, fotodokumentace, 
Základní konstrukční spoje: přeplátování, dlab, čep. 

 Seznámí se technickým typem střední školy,  
 pozná nové pracovní postupy.  

Exkurze SŠNO Bystřice pod Hostýnem, 
areál dílen, seznámeni se s výrobním a učebním 
programem. 

 Pozná jednotlivé stroje,  
 zná účel použití těchto strojů.  

Stroje na obrábění dřeva, 
teoretické seznámení se stroji. 
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 Zdokonalí se v technickém kreslení,  
 zdokonalí se ve znalostech o dřevu,  
 zdokonalí se v práci s nástroji,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci.  

Auto: 
příprava nákresu – studium literatury, 
technický nákres, 
příprava a výběr materiálu, 
realizace, 
vyhodnocení - fotodokumentace. 

 Pozná technologii výroby kovového nábytku.  Seznámení s technologií kovového nábytku. 

 Zdokonalí se v technickém kreslení,  
 zdokonalí se ve znalostech o druzích dřeva,  
 zdokonalí se v práci s nástroji,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci  

Loď: 
příprava nákresu – studium literatury, 
technický nákres, 
příprava a výběr materiálu, 
realizace, 
vyhodnocení - fotodokumentace. 

 Pozná různé druhy kovových materiálů,  
 seznámí se se stavbou a provozem strojů,  
 pojmenuje základní strojí součásti a jejich vlastnosti, 
zobrazí je v jednoduchém technickém nákresu,  
 zapojí základní elektrické součástky.  

Technika a společnost. 
Výběr z dějin techniky. 
Kovové materiály. 
Stavba a provoz strojů. 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a 
zobrazování, 
Základní elektrická zapojení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
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Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

    

Technická praktika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 
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RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Načrtne a správně zhodnotí danou součástku,  
 vytvoří technický nákres v jednoduchém promítání,  
 vytvoří technický nákres ve třech pohledech,  
 zná zásady kótování,  
 umí používat rýsovací potřeby.  

Technický nákres. 
Jednoduchý kótovaný nákres. 
Kótovaný nákres ve třech pohledech. 

 Pozná měkká dřeva a určí druh,  
 pozná tvrdá dřeva a určí druh,  
 zná význam lesa a jeho ochrany,  
 rozezná dřevo dle vzorkovnice.  

Dřevo a jeho vlastnosti. 
Měkká dřeva – tuzemská. 
Tvrdá dřeva – tuzemská. 
Dřeva cizokrajná. 
Les, jeho vlastnosti a význam. 

 Pozná nástroje k obrábění dřeva,  
 používá základní nástroje,  
 zná základní pojmy a technologie dřeva,  
 vyhledá informace, pracuje s odbornou literaturou,  
 při práci je přesný a pečlivý,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci,  
 používá základní konstrukční spoje - přeplátování, dlab 
a čep.  

Nástroje k obrábění dřeva. 
Stavba dřeva, letokruhy, řezy na kmeni. 
Letadlo: 
příprava nákresu, studium literatury, 
vytvoření technického nákresu ve dvou pohledech, 
příprava materiálu a jeho výběr, 
realizace projektu – použití nástrojů, stanovení 
pracovních postupů, realizace, 
vyhodnocení projektu, fotodokumentace, 
Základní konstrukční spoje: přeplátování, dlab, čep. 

 Seznámí se technickým typem střední školy  
 pozná nové pracovní postupy.  

Exkurze SŠNO Bystřice pod Hostýnem, 
areál dílen, seznámeni se s výrobním a učebním 
programem. 

 Pozná jednotlivé stroje,  
 zná účel použití těchto strojů.  

Stroje na obrábění dřeva, 
teoretické seznámení se stroji. 

 Zdokonalí se v technickém kreslení,  
 zdokonalí se ve znalostech o dřevu,  
 zdokonalí se v práci s nástroji,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci.  

Auto: 
příprava nákresu – studium literatury, 
technický nákres, 
příprava a výběr materiálu, 
realizace, 
vyhodnocení - fotodokumentace. 

 Pozná technologii výroby kovového nábytku.  Seznámení s technologií kovového nábytku. 
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 Zdokonalí se v technickém kreslení,  
 zdokonalí se ve znalostech o druzích dřeva,  
 zdokonalí se v práci s nástroji,  
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci.  

Loď: 
příprava nákresu – studium literatury, 
technický nákres, 
příprava a výběr materiálu, 
realizace, 
vyhodnocení - fotodokumentace. 

 Pozná různé druhy kovových materiálů,  
 seznámí se se stavbou a provozem strojů,  
 pojmenuje základní strojí součásti a jejich vlastnosti, 
zobrazí je v jednoduchém technickém nákresu,  
 zapojí základní elektrické součástky.  

Technika a společnost. 
Výběr z dějin techniky. 
Kovové materiály. 
Stavba a provoz strojů. 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a 
zobrazování. 
Základní elektrická zapojení. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Dřevo a jeho vlastnosti 
Měkká dřeva – tuzemská 
Tvrdá dřeva – tuzemská 
Dřeva cizokrajná 
Les, jeho vlastnosti a význam 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
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Technika a společnost 
Výběr z dějin techniky 
Kovové materiály 
Stavba a provoz strojů 
Základní strojní součásti, jejich vlastnosti a zobrazování 
Základní elektrická zapojení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

5.21.3 Seminář aplikovaných nauk  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

    

Název předmětu Seminář aplikovaných nauk 

Oblast  

Charakteristika předmětu Volitelný předmět seminář aplikovaných nauk rozvíjí u žáků kompetence a dovednosti zaměřené na 
získávání, vyhledávání, zpracování, vytváření, hodnocení a prezentaci různých druhů informací (tištěných, 
elektronických, textových, vizuálních i audiovizuálních). Žáci se naučí pracovat s různými zdroji informací, 
učí se abstrahovat, vyvozovat, kriticky na informace nahlížet a vhodnou formou je prezentovat. Dokáží 
propojovat dovednosti informačních prostředí a zařízení s tématy všech všeobecně vzdělávacích 
předmětů. V jednotlivých ročnících jsou zastoupena témata od společenskovědních oborů (výchova 
k občanství, dějepis), přes přírodovědné obory (zeměpis, přírodopis, chemie), až po matematicko-fyzikální 
obory (matematika, fyzika). Předmět učí aplikovat znalosti z oboru výpočetní techniky (práce s textem, 
tabulkami, obrázky, prezentacemi, videem) do všeobecně vzdělávacích předmětů. 
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Název předmětu Seminář aplikovaných nauk 

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

Volitelný předmět seminář aplikovaných nauk se vyučuje jednu hodinu týdně od 6. do 9. ročníku 
Vede žáky k: 

 práci s různými zdroji informací 

 abstrahování, vyvozování a kritickému nahlížení na informace 

 prezentaci informací vhodnou formou 

 propojování dovedností informačních prostředí a zařízení s tématy všeobecně vzdělávacích 
předmětů 

 aplikaci znalostí z oboru výpočetní techniky (práce s textem, tabulkami, obrázky, prezentacemi, 
videem) do všeobecně vzdělávacích předmět 

 k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a informačních 
zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání 

 pomáhá rozšiřovat základy tvořivého myšlení a logického uvažování při řešení zadaných úkolů 

 učí žáky pracovat ve školní počítačové síti 

 motivuje žáky k využívání výukových programů ke zvýšení efektivity učení 

 učí žáky používat základní funkce textového a grafického editoru, které využije pro zpracování 
informací 

 učí žáky vyhledávat informace na internetu a používat elektronickou poštu 
Výuka probíhá v  učebnách  informatiky, využíváme školní počítačovou siť serverovéhotypu s připojením 
k internetu, k získávání dat využíváme také studovnu, popř. městskou knihovnu. Máme k dispozici legální 
software, síťovou tiskárnu, scanner, projektor a digitální fotoaparát. Učebny jsou vybaveny interaktivními 
tabulemi Smart board. 

Mezipředmětové vztahy  Informatika 

 Matematika a její aplikace 

 Dějepis 

 Výchova k občanství 

 Fyzika 

 Chemie 

 Přírodopis 

 Zeměpis 
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Název předmětu Seminář aplikovaných nauk 

 Výchova ke zdraví 

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

Kompetence k učení: 

 vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a syntetizaci 

 rozvíjí schopnost využívat získané informace v procesu učení 

 učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce 

Kompetence k řešení problémů: 

 učí žáky obhajovat svá řešení problémů 

 při řešení problémů vede žáky k vlastnímu úsudku a zkušenostem  

 snaží se, aby žák byl sebekritický 

Kompetence komunikativní: 

 seznámí žáky s různými možnostmi komunikace s okolním světem 

 dbá na dodržování základních pravidel slušné komunikace 

 učí žáky využívat široké možnosti informačních a komunikačních prostředků, rozlišovat fakta, 
vlastní názory a domněnky  

Kompetence sociální a personální: 

 rozvíjí schopnost pracovat nejen individuálně, ale i ve dvojici, skupině 

 učí respektovat dohodnutá pravidla práce ve skupině 

 umožňuje obhájit svůj názor 

 buduje sebedůvěru v samostatný rozvoj  

Kompetence občanské: 

 vede žáky ke znalosti svých práv a k respektování práv ostatních 

 dbá na plnění svých povinností 

 učí žáky aktivně ochraňovat zdraví 

Kompetence pracovní: 

 vyžaduje smysluplnou práci s výpočetní technikou 

 rozvíjí smysl pro zodpovědnost 

 trvá na dodržování stanovených pravidel  

 umožňuje rozvoj zájmů a schopností  
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Název předmětu Seminář aplikovaných nauk 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Výuka předmětu je zaměřena v jednotlivých ročnících takto: 
6. ročník    výchova k občanství a  dějepis 
7. ročník    zeměpis a přírodopis 
8. ročník    chemie, přírodopis a výchova ke zdraví 
9. ročník   matematika a fyzika 

Způsob hodnocení žáků Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném 
projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i  k závěrečnému hodnocení těchto 
žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji 
logického myšlení. 

    

Seminář aplikovaných nauk 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vzájemně se pozná s novým učitelem a spolužáky,  
 příznivě se naladí na hodiny semináře aplikovaných 
nauk a seznámí se s obsahem učiva.  

Úvod k výuce semináře aplikovaných nauk 

 Vybere hlavní myšlenky textu,  
 vytvoří nový dokument (MS Word),  
 napíše krátký text,  
 naformátuje text, odstavec a stránku.  

Řecké báje a pověsti 

 Třídí a vyhodnocuje podstatné informace v textu,  
 zjištěné informace sepíše do textové podoby v novém 
dokumentu (MS Word),  
 v dokumentu využije nastavení stylů a seznamů.  

Osobnosti antiky 
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 Vyhledá, vyhodnotí a setřídí informace z různých 
informačních zdrojů (elektronických i tištěných),  
 vytvoří titulní stranu (MS Word),  
 pracuje se záhlavím a zápatím,  
 stáhne a vloží do textu obrázek.  

Starověké olympijské hry 

 Vytvoří nový dokument (MS Power Point),  
 naformátuje snímek,  
 vloží obrázek a text,  
 odprezentuje zjištěné informace.  

Sedm divů světa. 

 Vyhledá zákon o státních svátcích,  
 vyhledá státní svátky, významné dny a pranostiky,  
 vytvoří nový dokument (MS Excel),  
 naformátuje list, řádky, sloupce, buňky,  
 třídí data podle kritérií.  

Člověk v rytmu času. 

 Porovnává, třídí a vyhodnocuje informace,  
 prezentuje zjištěné informace.  

Naše vlast - pověsti o počátcích českého národa, 
památná místa, významné osobnosti. 

 Vyhledává, hodnotí a třídí informace,  
 formuluje myšlenky, vhodně klade otázky,  
 dodržuje pravidla dialogu,  
 zvolí nejvhodnější formu prezentace (textová, 
obrazová, videoprezentace),  
 naplánuje, kde vizuální informace získá,  
 nafotí, stáhne, uloží obrázek a vloží do prezentace,  
 odprezentuje výsledky.  

Naše obec - pověsti z blízkého okolí, významná místa, 
osobnosti a události regionu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění  

602 

    

Seminář aplikovaných nauk 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Seznámí se s tematickými celky probíranými v předmětu 
a způsoby zpracování témat,  
 seznámí se s odbornými učebnami (Informatika II, 
učebna zeměpisu, učebna přírodopisu), založí si 
pracovní složku a žákovský profil.  

Úvodní hodina. Seznámení s předmětem a jeho 
obsahem. 

 Pracuje s textem, tabulkou a grafem, práce ve 
skupinách,  
 vyhledá základní informace, zapíše do jednoduchého 
textového editoru,  
 ústně prezentuje ve skupině, popřípadě doplní 
chybějící informace.  

Ovoce, zelenina - 
původ, historie, klima, způsob pěstování, obsah 
důležitých látek. 

 Využívá k získávání informací různé zdroje-učebnice, 
encyklopedie, odborné texty,  
 vytvoří pojmovou mapu (objekty a symboly, vkládání 
obrázků) a schémata,  
 vloží jednoduchou tabulku - MS Word,  
 upraví vzhled stránek a dokument vytiskne.  

Mikroorganismy na Zemi - 
výskyt, typické nemoci, dopady na lidskou populaci 
(Amerika a Afrika). 

 Vyhledá informace pomocí internetového prohlížeče 
(Explorer),  
 uloží data z internetu do PC,  
 zkopíruje a upraví data v textovém editoru,  
 uloží dokument do společné složky.  

Vývoj lidské civilizace, 
rozšíření ras na Zemi, světová náboženství, jazykové 
rodiny. 
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 Zpracuje téma dle zadání (napíše, edituje a graficky 
upraví text; uloží soubor),  
 soubor pošle e-mailovou službou na zadanou adresu.  

Cizokrajné ekosystémy, 
rozšíření na Zemi rostlinstva a živočišstva (Austrálie). 

 Porovnává staré a současné mapy; popíše viditelné 
změny,  
 pokusí se o možnou úvahu o popis do budoucnosti,  
 doloží svou úvahu číselnými podklady o počtu jedinců 
druhů v rostlinné a živočišné říši.  

Změny klimatu na Zemi a jeho dopad na výskyt rostlin 
a živočichů na pevninách i v oceánech. 

 Vytvoří myšlenkové mapy (A3 nebo formát) na základě 
odprezentovaných informací z prezentací a 
videoprezentací,  
 zpracované mapy naskenuje a vloží do jednoduché 
prezentace, vytvoří jeden ucelený výstup  

Extrémní klimatické a meteorologické jevy dle 
aktuálního výskytu, 
(El Niño, zmenšování pralesních ploch, zmenšování 
ploch jezer, úbytek objemů ledovců). 

 Získá informace z povodí z navržených dostupných 
inform. zdrojů,  
 zpracuje vlastních mapové podklady z terénu,  
 pracuje s obsahem mapového listu.  
 Zakreslí a zapíše hydrologické měření od pramene řeky 
do BpH do připravených a elektronických mapových 
podkladů,  
 navrhne možné další zpracování interaktivní mapy 
(fotodokumentace, videa, zvukové nahrávky …).  

Mapování povodí řeky Bystřičky. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vyhledá informace z různých zdrojů,  
 třídí a zpracuje informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji informací,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje referát na 
dané téma MS WORD,  
 umí vložit obrázek do textu,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

Životopisy významných biologů. 
Hipokrates. 
Jan Jánský. 
Jan Jesenius. 
J. G. Mendel. 
I. P. Pavlov. 
Alexandr Fleming. 
Sigmund Freund. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů,  
 třídí a zpracuje informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji informací,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje prezentaci v 
MS Power Point,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

Kostra člověka: 
kostra hlavy, 
pletenec horní a dolní končetiny, 
páteř + hrudní koš, 
spojení kostí, 

 Vyhledá informace z různých zdrojů,  
 třídí a zpracuje informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji informací,  
 umí vložit do textu obrázek, tabulku, graf,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje prezentaci v 
MS Power Point,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

Potrava člověka: 
složení potravy, 
význam jednotl. složek potravy, 
ideální denní složení potravy, 
tabulka složení potravy za dané období. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů,  
 třídí a zpracuje informace podle důležitosti,  

Dýchání: 
význam dýchání, 
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 pracuje s různými zdroji informací,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje referát na 
dané téma MS WORD,  
 umí vložit obrázek, graf, tabulku, text vhodně 
formátovat,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

obsah látek ve vzduchu, 
zdroje znečištění ve Zlínském kraji (Bystřici p. H.), 
možnosti zlepšení stavu ovzduší, 
nebezpečí kouření. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů na internetu, třídí 
je a zpracuje podle důležitosti, vytvoří referát na zadané 
téma (velikost písma, typ písma, zarovnání, obrázek v 
textu)  

Životopisy slavných chemiků. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů, vloží do tabulky 
název a odpovídající obrázek, vytvoří pexeso.  

Chemické nádobí a sklo. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů, vytřídí je a 
zpracuje podle důležitosti, vytvoří v zadaném programu 
prezentaci a seznámí s ní spolužáky.  

Chemické prvky. 

 Žák zpracuje informace v programu excel(tabulky, 
grafy)  

Spotřeba vody na naší škole. 

 Vyhledá informace z různých zdrojů, umí vložit obrázek, 
graf, tabulku, text a vhodně jej zformátovat, vytvoří 
referát a odprezentuje jej před spolužáky (žák do mapky 
zaznačí konkrétní zdroj znečištění, do přiložené tabulky 
uvede informaci o druhu látky a jaký má chemická látka 
vliv na zdraví člověka)  

Zdroje znečištění ovzduší v regionu: 
(kyselé deště, skleníkové plyny-registr znečištění 
chemickými látkami) 

 Pracuje v terénu s následným zpracováním :  
 upraví vlastní fotografii, text, mapu, vytvoří 
prezentace.  

Bystřička – řeka našeho regionu. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 
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Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

    

Seminář aplikovaných nauk 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Vyhledá v různých zdrojích informace k danému 
tématu,  
 třídí vyhledané informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji na internetu i ve školní 
knihovně,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje referát na 
dané téma v MS WORD,  
 umí vložit do textu obrázek, tabulku, graf, text vhodně 
naformátovat,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

Elektrický obvod. 
Georg Fridrich Ohm. 
Alessandro Volta. 
André Maria Ampere. 

 Vyhledá v různých zdrojích informace k danému 
tématu,  
 třídí vyhledané informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji na internetu i ve školní 
knihovně,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje prezentaci v 
MS Power Point,  
 vytvoří prezentaci, která obsahuje shrnutí podstatných 

Elektromagnetická indukce. 
Faraday. 
Výroba a přenos elektrické energie. 
Alternativní druhy energie. 
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faktů i zajímavostí k danému tématu, vložené obrázky, 
hypertextové odkazy, tabulky, grafy,  
 prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

 Vyhledá v různých zdrojích informace k danému 
tématu,  
 třídí vyhledané informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji na internetu i ve školní 
knihovně,  
 vytvoří dokument v MS Word podle daných norem na 
dané téma, vygeneruje obsah, seznam obrázků, 
tabulek, připraví dokument pro tisk.  

Polovodiče. 
Využití polovodičů v přístrojové technice. 

 Vyhledá v různých zdrojích informace k danému 
tématu, 
třídí vyhledané informace podle důležitosti, 
pracuje s různými zdroji na internetu i ve školní 
knihovně, 
na základě vyhledaných informací zpracuje referát na 
dané téma v MS WORD, 
umí vložit do textu obrázek, tabulku, graf, text vhodně 
naformátovat, 
na základě vyhledaných informací zpracuje prezentaci v 
MS Power Point, 
vytvoří prezentaci, která obsahuje shrnutí podstatných 
faktů i zajímavostí k danému tématu, vložené obrázky, 
hypertextové odkazy, tabulky, grafy, 
prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky, 
vytvoří dokument v MS Word podle daných norem na 
dané téma, vygeneruje obsah, seznam obrázků, 
tabulek. 

Jaderná energie. 
Curie, Becquerel. 
Záření - jeho využití a rizika. 
Jaderné havárie a jejich příčiny. 
Ochrana před jaderným zářením. 

Zvukové jevy. 
Koncertní sál a jeho akustika. 
Nosiče zvuku a jejich historický vývoj. 

 Využívá dostupných výukových programů k procvičení 
učiva, aplikuje znalosti z matematiky při řešení různých 
typů úloh.  

Algebraické výrazy. 
Rovnice. 
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 Zpracuje získaná data do tabulky v MS Excel,  
 tabulku v MS Excel naformátuje, vloží základní funkce, z 
tabulky vygeneruje graf.  

Funkce - lineární, nepřímá úměrnost, kvadratická, 
goniometrická. 
Výpočty hodnot a grafy funkcí. 

 Zpracuje získaná data do tabulky v MS Excel,  
 tabulku v MS Excel naformátuje, vloží základní funkce, 
pracuje s konstantou, aplikuje poznatky z matematiky 
do praktického života.  

Procenta. 
Finanční gramotnost: 
Vklady. 
Úvěry. 
Hypotéky. 

 Vyhledá v různých zdrojích informace k danému 
tématu,  
 třídí vyhledané informace podle důležitosti,  
 pracuje s různými zdroji na internetu i ve školní 
knihovně,  
 na základě vyhledaných informací zpracuje prezentaci v 
MS Power Point,  
 vytvoří prezentaci, která obsahuje shrnutí podstatných 
faktů i zajímavostí k danému tématu, vložené obrázky, 
prezentuje vyhledané a zpracované informace před 
spolužáky.  

Vesmír. 
Teorie o vzniku vesmíru. 
Sluneční soustava. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Finanční gramotnost 
Vklady 
Úvěry 
Hypotéky 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Finanční gramotnost 
Vklady 
Úvěry 
Hypotéky 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Jaderná energie 
Curie, Becquerel 
Záření - jeho využití a rizika 
Jaderné havárie a jejich příčiny 
Ochrana před jaderným zářením 
Zvukové jevy 
Koncertní sál a jeho akustika 
Nosiče zvuku a jejich historický vývoj 
Finanční gramotnost 
Vklady 
Úvěry 
Hypotéky 
Vesmír 
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Teorie o vzniku vesmíru 
Sluneční soustava 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Vnímání autora mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Vesmír 
Teorie o vzniku vesmíru 
Sluneční soustava 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Polovodiče 
Využití polovodičů v přístrojové technice 
Zvukové jevy 
Koncertní sál a jeho akustika 
Nosiče zvuku a jejich historický vývoj 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Zvukové jevy 
Koncertní sál a jeho akustika 
Nosiče zvuku a jejich historický vývoj 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
Jaderná energie 
Curie, Becquerel 
Záření - jeho využití a rizika 
Jaderné havárie a jejich příčiny 
Ochrana před jaderným zářením 
Finanční gramotnost 
Vklady 
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Úvěry 
Hypotéky 
Vesmír 
Teorie o vzniku vesmíru 
Sluneční soustava 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Elektrický obvod 
Georg Fridrich Ohm 
Alessandro Volta 
André Maria Ampere 
Polovodiče 
Využití polovodičů v přístrojové technice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Elektromagnetická indukce 
Faraday 
Výroba a přenos elektrické energie 
Alternativní druhy energie 
Polovodiče 
Využití polovodičů v přístrojové technice 
Jaderná energie 
Curie, Becquerel 
Záření - jeho využití a rizika 
Jaderné havárie a jejich příčiny 
Ochrana před jaderným zářením 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Elektromagnetická indukce 
Faraday 
Výroba a přenos elektrické energie 
Alternativní druhy energie 
Polovodiče 
Využití polovodičů v přístrojové technice 
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Jaderná energie 
Curie, Becquerel 
Záření - jeho využití a rizika 
Jaderné havárie a jejich příčiny 
Ochrana před jaderným zářením 

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

Polovodiče 
Využití polovodičů v přístrojové technice 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Jaderná energie 
Curie, Becquerel 
Záření - jeho využití a rizika 
Jaderné havárie a jejich příčiny 
Ochrana před jaderným zářením 
Vesmír 
Teorie o vzniku vesmíru 
Sluneční soustava 

     

5.22 Volitelný předmět 2  

5.22.1 Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

Oblast  

Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující má za cíl prohlubovat znalosti z těchto předmětů, 
připravovat žáky k přijímacím zkouškám na střední školy. 

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

Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující se vyučuje v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Seminář z českého jazyka má cíl 

 vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku 

 klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev 

 vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění 

 usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě 

 učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku 

 učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, 
hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky 

 vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, 
volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace 

 motivuje k osvojení pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru 

 učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu 

 učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost 

 usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření 
trvalého zájmu o četbu 

 usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další 
studium. 

Seminář  z matematiky má cíl 

 rozvíjet pamětní a logické myšlení 

 osvojovat základní matematické postupy a zákony 

 rozvíjet schopnost analyzovat problém 

 klást důraz na exaktnost myšlení a vyjadřování 

 schopnost aplikovat matematické vědomosti v praxi 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

Výuka probíhá většinou ve třídě, někdy, v učebně informatiky 

Mezipředmětové vztahy  Matematika a její aplikace 

 Český jazyk a literatura 

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

Kompetence k učení: 
Seminář z českého jazyka 

 rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku 

 vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů 

 učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání 

 vede k osvojení si principů učení 

 podporuje umění dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci 
Seminář z matematiky 

 postupuje od reálných jevů k abstrakci 

 prohlubuje základní matematické dovednosti (definice, matematické pojmy a algoritmy řešení) 
využívá prostředků výpočetní techniky při řešení zadaných úloh 

Kompetence k řešení problémů: 
Seminář z českého jazyka 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního 
a kritického dialogu 

 vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a 
literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací 

Seminář z matematiky 

 vede žáky k pečlivému prostudování úlohy (žáci čtou text opakovaně, až pochopí, který 
matematický model je možné aplikovat na problém) 

 podporuje u žáků objevování jiných variant řešení 

 rozebírá s žáky matematický problém a plán řešení, odhadování výsledků 

 podporuje žáky v nalézání nejefektivnějších způsobů řešení 

Kompetence komunikativní: 
Seminář z českého jazyka 

 učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

 motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro 
tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, 
pokyny, diskuse) 

Seminář z matematiky 

 vyžaduje po žácích objasnění matematických postupů 

 komunikuje pomocí matematických pojmů 

Kompetence sociální a personální: 
Seminář z českého jazyka 

 podporuje k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 

 učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 

 rozvíjí konstruktivní a kritický dialog 
Seminář z matematiky 

 vede žáka ke spolupráci v týmu podle daných pravidel, k udržování dobrých mezilidských vztahů 
a k poskytování pomoci v případě potřeby jiným 

 upevňuje sebedůvěru žáka 

Kompetence občanské: 
Seminář z českého jazyka 

 učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý 
sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží 

 připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti 
Seminář z matematiky 

 podporuje žáky k vyjádření svého názoru, popř. jiného postupu při řešení úloh 

 prohlubuje cílevědomost a zodpovědnost za vyřešený problém 

Kompetence pracovní: 
Seminář z českého jazyka 

 rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 
Seminář z matematiky 

 vede žáky ke schopnosti plánovat si práci a zvolit správné pracovní pomůcky 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 

 dohlíží na grafický projev a prohlubuje přesné rýsovací návyky 

 motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Skupina žáků se rozdělí na polovinu,1. týden má  jedna polovina český jazyk, druhá matematiku, 2. týden 
opačně 

    

Seminář z českého jazyka a matematiky rozšiřující 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Provádí početní operace s racionálními čísly,  
 dovede určit přirozené dělitele čísla,  
 chápe vztah celku a části celku,  
 rozumí pojmu procento, procentová část,  
 umí řešit konkrétní úlohy ze života,  
 rozpozná v praktických úlohách přímou a nepřímou 
úměrnost,  
 umí pracovat s tabulkami,  
 využívá Pythagorovu větu v reálných situacích,  
 provádí početní operace s mocninami,  
 zvládá úpravy algebraických výrazů,  
 zná a dovede využít ekvivalentní úpravy rovnic,  
 vypočítá obvody a obsahy probraných obrazců,  
 vypočítá povrchy a objemy probraných těles,  
 zkouší různé postupy při řešení konstrukčních úloh.  

Racionální čísla, dělitelnost přirozených čísel, procenta 
,poměr ,přímá a nepřímá úměrnost, druhá mocnina a 
odmocnina ,Pythagorova věta ,početní operace s 
mocninami ,úpravy algebraických výrazů, řešení 
rovnic, obsahy a obvody obrazců ,povrchy a objemy 
těles, konstrukční úlohy. 

 Provádí složitější úpravy algebraických výrazů,  
 využívá kombinační úsudek při řešení lineární rovnic a 
jejich soustav,  

Úpravy algebraických výrazů, řešení lineárních rovnic 
a jejich soustav, slovní úlohy (s jednou rovnicí, se 
soustavou rovnic), obsahy a obvody obrazců, povrchy 
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 užívá rovnice ve slovních úlohách z reálného života,  
 vyjádří neznámou veličinu ze vzorce,  
 rozvíjí své vědomosti v oblasti obsahy a obvody útvarů, 
povrchy a objemy těles, konstrukční úlohy,  
 užívá shodnost a podobnost,  
 zná různé typy funkcí,  
 orientuje se v goniometrických funkcích,  
 zná pojmy ze statistiky,  
 dovede vypočítat jednoduché kvadratické rovnice,  
 orientuje se v testech k přijímacím zkouškám.  

a objemy těles konstrukční úlohy, shodnost a 
podobnost, funkce, goniometrie, statistika kvadratické 
rovnice, testy k přijímacím zkouškám. 

 Samostatně pracuje s jazykovými příručkami,  
 využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných 
jazykových projevů podle komunikační situace,  
 seznamuje se s jazykem a reáliemi našich sousedů,  
 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary a 
vědomě jich používá.  

Obecné poučení o jazyce. Zvuková stránka jazyka 
.Hlásky, spodoba znělosti, přízvuk. Kultivovaný 
přednes. Ukázky slovenských textů, práce s česko-
slovenským slovníkem. Nauka o tvoření slov. 
Tvarosloví. Slovní druhy. 

 Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a souvětí. 

Skladba. Základní skladební dvojice. Věta jednoduchá. 
Přímá řeč. Pravopis fonologický, morfologický. 
Pravopis syntaktický. 

Skladba. Větné členy. Souvětí. Větné rozbory souvětí. 

 Zvládá pravopis ve větě jednoduché a v méně složitých 
souvětích.  

Nauka o slovní zásobě. Význam slov, synonyma, 
homonyma, antonyma. 

 Rozliší způsoby obohacování slovní zásoby a zásady 
tvoření slov.  

Nauka o tvoření slov. 

 Samostatně pracuje s PČP a dalšími jazykovými 
příručkami.  

Tvarosloví. Mluvnické významy slov, odchylky od 
pravidelného skloňování. 

 Správně tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich užívá.  Tvarosloví. Mluvnické významy slov, odchylky od 
pravidelného skloňování. 

 Seznamuje se s jazykem našich sousedů.  Základy slovenského jazyka. 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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5.22.2 Seminář z českého jazyka a matematiky základy  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

            Volitelný  

    

Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

Oblast  

Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky základy opakuje a prohlubuje znalosti z učiva těchto předmětů. Je 
určen žákům, kteří potřebují podporu v těchto předmětech a prohloubení základů učiva 

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

Seminář z českého jazyka a matematiky základy se vyučuje v 9. ročníku 1 hodinu týdně. 
Seminář z českého jazyka má cíl 

 vytváří kladný a nenásilný vztah k mateřskému jazyku 

 klade důraz na rozvoj komunikativních dovedností a na kultivovaný jazykový projev 

 vede k samostatnému získávání informací z různých zdrojů 

 vede k osobitému prožívání uměleckých děl a k pozitivnímu vztahu k literatuře, k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání prostřednictvím umění 

 usiluje o ovládnutí jazyka v ústní i písemné podobě 

 učí číst s porozuměním různé typy textů přiměřené věku 

 učí porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, rozpoznat záměr autora, 
hlavní myšlenky, odlišit podstatné od nepodstatného, vytvářet jasné a přehledné poznámky 

 vede ke schopnosti vyjadřovat se souvisle, plynule, srozumitelně, dbát na správnou výslovnost, 
volbu vhodných slov i tempa řeči podle záměru a typu situace 

 motivuje k osvojení pravidel vytváření psaných textů podle svého záměru 

 učí posuzovat vhodnost stylistických prostředků v uměleckém textu 

 učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, jenž může ovlivnit osobnost 

 usiluje v komunikaci s vhodnými literárními texty o získávání estetických zážitků a utváření 
trvalého zájmu o četbu 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

 usiluje o využívání různých zdrojů informací k rozšiřování svých znalostí a dovedností pro další 
studium. 

Seminář  z matematiky má cíl 

 rozvíjet pamětní a logické myšlení 

 osvojovat základní matematické postupy a zákony 

 rozvíjet schopnost analyzovat problém 

 klást důraz na exaktnost myšlení a vyjadřování 

 schopnost aplikovat matematické vědomosti v praxi 

Mezipředmětové vztahy  Český jazyk a literatura 

 Matematika a její aplikace 

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

Kompetence k učení: 
Seminář z českého jazyka 

 rozvíjí pozitivní vztah k mateřskému jazyku 

 vede k tvůrčímu myšlení na základě konkrétních pojmů i přenesených významů 

 učí poznávat a chápat jazyk jako důležitý a nezbytný nástroj celoživotního vzdělávání 

 vede k osvojení si principů učení 

 podporuje umění dorozumět se s ostatními lidmi a porozumět informaci 
Seminář z matematiky 

 postupuje od reálných jevů k abstrakci 

 prohlubuje základní matematické dovednosti (definice, matematické pojmy a algoritmy řešení) 

 využívá prostředků výpočetní techniky při řešení zadaných úloh 

Kompetence k řešení problémů: 
Seminář z českého jazyka 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním a vede k rozvíjení konstruktivního 
a kritického dialogu 

 vytváří prostor pro samostatné získávání informací z různých zdrojů, zvládnutí práce s jazykovými a 
literárními prameny a s texty různého zaměření a pro všestranné využití získaných informací 

Seminář z matematiky 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

 vede žáky k pečlivému prostudování úlohy (žáci čtou text opakovaně, až pochopí, který 
matematický model je možné aplikovat na problém) 

 podporuje u žáků objevování jiných variant řešení 

 rozebírá s žáky matematický problém a plán řešení, odhadování výsledků 

 podporuje žáky v nalézání nejefektivnějších způsobů řešení 

Kompetence komunikativní: 
Seminář z českého jazyka 

 učí zvládnout základní pravidla mezilidské komunikace 

 motivuje k užívání podpůrné techniky komunikace (psaní poznámek, schémat, nákresů) pro 
tvorbu, prezentaci a vnímání ucelených textů v psané i mluvené podobě (konverzace, promluva, 
pokyny, diskuse) 

Seminář z matematiky 

 vyžaduje po žácích objasnění matematických postupů 

 komunikuje pomocí matematických pojmů 

Kompetence sociální a personální: 
Seminář z českého jazyka 

 podporuje k získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti 

 učí chápat kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama 

 učí vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním 

 rozvíjí konstruktivní a kritický dialog 
Seminář z matematiky 

 vede žáka ke spolupráci v týmu podle daných pravidel, k udržování dobrých mezilidských vztahů 
a k poskytování pomoci v případě potřeby jiným 

 upevňuje sebedůvěru žáka 

Kompetence občanské: 
Seminář z českého jazyka 

 učí chápat jazyk jako součást historického a kulturního vývoje národa, a tedy jako důležitý 
sjednocující činitel národního společenství svébytného historického jevu, v němž se odráží 

 připravuje žáky na život ve společnosti, v níž má každý občan své práva, ale zároveň i povinnosti 
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Název předmětu Seminář z českého jazyka a matematiky základy 

Seminář z matematiky 

 podporuje žáky k vyjádření svého názoru, popř. jiného postupu při řešení úloh 

 prohlubuje cílevědomost a zodpovědnost za vyřešený problém 

Kompetence pracovní: 
Kompetence pracovní: 
Seminář z českého jazyka 

 rozvíjí u žáků jejich schopnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti v pracovní orientaci 
Seminář z matematiky 

 vede žáky ke schopnosti plánovat si práci a zvolit správné pracovní pomůcky 

 dohlíží na grafický projev a prohlubuje přesné rýsovací návyky 

 motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti 

Poznámky k předmětu v rámci učebního 
plánu 

Skupina žáků se rozdělí na polovinu,1. týden má  jedna polovina český jazyk, druhá matematiku, 2. týden 
opačně 

    

Seminář z českého jazyka a matematiky základy 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 Samostatně pracuje s PČP a dalšími jazykovými 
příručkami,  
 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov,  
 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě,  
 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché.  

Jazyk a jeho útvary. Zvuková stránka jazyka. Stavba 
slova a pravopis. Tvarosloví. Pravopis psaní velkých 
písmen. Význam slov. Nauka o slovní zásobě. Skladba 
věty jednoduché. Opakování o přímé řeči. 
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Seminář z českého jazyka a matematiky základy 9. ročník  

 Rozliší nejdůležitější způsoby obohacování slovní 
zásoby, zásady tvoření českých slov, rozpozná 
přenesená pojmenování,  
 spisovně vyslovuje česká i běžně užívaná cizí slova,  
 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu,  
 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a v souvětí,  
 v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, 
slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě 
jednoduché a v méně složitých souvětích.  

Jazyky slovanské, vývoj českého jazyka. Tvarosloví. 
Slovesa, jejich mluvnické kategorie. Psaní velkých 
písmen. Skladba vět jednoduchých i souvětí. Druhy 
vedlejších vět. Věta dvojčlenná a jednočlenná. 
Nepravidelnosti ve větné stavbě. Významové vztahy 
mezi VČ i mezi hlavními větami. 

 Provádí početní operace s racionálními čísly,  
 dovede určit přirozené dělitele čísla,  
 chápe vztah celku a části celku,  
 rozumí pojmu procento, procentová část,  
 umí řešit konkrétní úlohy ze života,  
 rozpozná v praktických úlohách přímou a nepřímou 
úměrnost,  
 umí pracovat s tabulkami,  
 využívá Pythagorovu větu v reálných situacích,  
 provádí početní operace s mocninami,  
 zvládá úpravy algebraických výrazů,  
 zná a dovede využít ekvivalentní úpravy rovnic,  
 vypočítá obvody a obsahy probraných obrazců,  
 vypočítá povrchy a objemy probraných těles,  
 zkouší různé postupy při řešení konstrukčních úloh.  

Racionální čísla, dělitelnost přirozených čísel, 
procenta, poměr, přímá a nepřímá úměrnost, druhá 
mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, početní 
operace s mocninami, úpravy algebraických výrazů 
,řešení rovnic, obsahy a obvody obrazců, povrchy a 
objemy těles, konstrukční úlohy. 

 Provádí jednoduché úpravy algebraických výrazů,  
 využívá úsudek při řešení lineární rovnic a jejich 
soustav,  
 užívá rovnice ve slovních úlohách z reálného života,  
 vyjádří neznámou veličinu ze vzorce,  
 využívá vzorců pro výpočet obsahů a obvodů útvarů, 
povrchů a objemů těles,  
 řeší jednoduché konstrukční úlohy,  
 užívá shodnost a podobnost,  

Řešení lineárních rovnic a jejich soustav, slovní úlohy 
(s jednou rovnicí, se soustavou rovnic), obsahy a 
obvody obrazců, povrchy a objemy těles, konstrukční 
úlohy, shodnost a podobnost, funkce, goniometrie, 
statistika. 
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Seminář z českého jazyka a matematiky základy 9. ročník  

 pozná různé typy funkcí,  
 orientuje se v goniometrických funkcích,  
 zná pojmy ze statistiky.  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Psychohygiena 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kreativita 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Seberegulace a sebeorganizace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 
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Seminář z českého jazyka a matematiky základy 9. ročník  

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu 

Téma prolíná učivem v průběhu celého roku. 

     

5.23 Školní projekty  

5.23.1 Den Země  

Název předmětu Den Země 

Oblast  

Charakteristika předmětu Den Země posiluje v žácích vztah k přírodě a životnímu prostředí. Je realizován pomocí tematicky 
zaměřených vycházek do okolí školy. Žáci v praxi poznávají to, co se naučili v předmětech přírodovědného 
zaměření.  

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

Den Země je realizován jako projektový den, zpravidla v dubnu, při příležitosti oslav mezinárodního Dne 
Země 

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

Kompetence k učení: 

 zařazuje praktická cvičení a pozorování v přírodě 

 rozvíjí zájem o poznávání přírody, zadává vhodné problémové úkoly k samostatnému řešení 

Kompetence k řešení problémů: 

 předkládá otázky, vede žáky k hledání odpovědí 

 probírá důsledky vlivů člověka na přírodu 

 organizuje diskuse o získaných informacích 

 nezakazuje, ale logicky vyvrací nesprávné názory 

Kompetence komunikativní: 

 vytváří situaci pro navazování kontaktu mezi žáky různého věku při řešení otázek týkajících se 
životního prostředí a ochrany přírody 

 vyžaduje souvislé odpovědi na zadanou otázku 
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Název předmětu Den Země 

Kompetence sociální a personální: 

 organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody 

 pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci ve skupinách – zdůrazňuje rovný přístup všech 
žáků ke zkoumání zadaných úkolů 

 pozitivně hodnotí odpovědné a citlivé postoje k přírodě – ne pouze vědomosti o ní 

Kompetence občanské: 

 zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce 

 zdůrazňuje význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody a důležitost zákonů 
v tomto smyslu 

 zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě 

Kompetence pracovní: 

 vede žáky k zodpovědnosti za výsledek své práce  

 vede žáky k využívání teoretických znalostí při praktických úkolech 

 motivuje žáky k systematičnosti při práci 

Způsob hodnocení žáků Žáci svá pozorování zaznamenávají do pracovních listů. Jejich výsledky jsou pak vyhodnocovány 
koordinátorkou projektu. 

    

Den Země 1. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 poznává v praxi rostliny a živočichy v přírodě v okolí 
školy  
 upevňuje vztah k přírodě a životnímu prostředí  
 pozoruje růst rostliny ze semene  

Vycházka do okolí školy a pozorování: 
Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce 
lidí v závislosti na ročním období 
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Den Země 1. ročník  

Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Roční období, chování zvířat v ročních obdobích, práce lidí v závislosti na ročním období 
Třídění živých i neživých součástí přírody 
Klíčení semen 

    

Den Země 2. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 
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Den Země 2. ročník  

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 poznává v praxi rostliny a živočichy v přírodě v okolí 
školy  
 upevňuje vztah k přírodě a životnímu prostředí  
 pozoruje růst rostliny ze semene  

Vycházka do okolí školy a pozorování: 
Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 
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Den Země 2. ročník  

Rozmanitost přírody 
Roční období, počasí, den a noc 
Hospodářská a volně žijící zvířata 
Savci, ptáci – stavba těla, základní znaky 
Zahrada a sad. Ovoce, zelenina. Jehličnaté stromy. 
Klíčení semen, měření teploty 

    

Den Země 3. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 poznává v praxi rostliny a živočichy v přírodě v okolí 
školy  
 upevňuje vztah k přírodě a životnímu prostředí  
 pozoruje růst rostliny ze semene  

Vycházka do okolí školy a pozorování: 
Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, 
horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní 
společenstva 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních obdobích 
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Den Země 3. ročník  

Vlastnosti látek – skupenství vody 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Rozmanitost přírody 
Příroda a její proměny v jednotlivých ročních obdobích 
Vlastnosti látek – skupenství vody 
Neživá příroda – vzduch, koloběh vody v přírodě, horniny a nerosty, půda, vodstvo v krajině, přírodní společenstva 

    

Den Země 4. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - poznává běžné rostliny na školní zahradě  
 - seznamuje se s památnými stromy v Bystřici pod 
Hostýnem  
 - zdůvodní důležitost Slunce pro naši planetu  
 - seznamuje se s odpadovým hospodařením ve městě  
 - třídí odpady podle daných kritérií  

Exkurze a pozorování: 
Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. 
Slunce a jeho podoby. Odpady v Bystřici pod 
Hostýnem. Recyklohraní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 
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Den Země 4. ročník  

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 

    

Den Země 5. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - poznává běžné rostliny na školní zahradě  
 - seznamuje se s památnými stromy v Bystřici pod 
Hostýnem  
 - zdůvodní důležitost Slunce pro naši planetu  
 - seznamuje se s odpadovým hospodařením ve městě  
 - třídí odpady podle daných kritérií  

Exkurze a pozorování: 
Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. 
Slunce a jeho podoby. Odpady v Bystřici pod 
Hostýnem. Recyklohraní 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Zahrada. Památné stromy v Bystřici pod Hostýnem. Slunce a jeho podoby. Odpady v BpH. Recyklohraní 
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Den Země 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

 Kompetence sociální a personální 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - poznává ekosystémy v okolí města  
 - aplikuje znalosti z přírodovědných předmětů v praxi 
při pozorování v přírodě  

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, 
Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův 
chodník, naučná stezka na Hostýně 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

    

Den Země 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 
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Den Země 7. ročník  

 poznává ekosystémy v okolí města  
 - aplikuje znalosti z přírodovědných předmětů v praxi 
při pozorování v přírodě  

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, 
Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův 
chodník, naučná stezka na Hostýně 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Poznávání ekosystémů v okolí města - lokality Kozinec, Ochozy, Bažantnice, Německý lom, Masarykův chodník, naučná stezka na Hostýně 

    

Den Země 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - aplikuje znalosti z přírodovědných předmětů v praxi  Exkurze - ČOV Rychlov, Skládka v BpH, větrná 
elektrárna Hostýn 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Exkurze - ČOV Rychlov, Skládka v BpH, větrná elektrárna Hostýn 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Exkurze - ČOV Rychlov, Skládka v BpH, větrná elektrárna Hostýn 
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Den Země 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo 

 - upevňuje vztah k životnímu prostředí  Úklid Hostýnských vrchů - dle stanovené trasy 

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

Úklid Hostýnských vrchů 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Úklid Hostýnských vrchů 
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6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

6.1 Způsoby hodnocení  

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly včas 

informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka.  

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení.  

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně.  

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval.  

7. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti.  

8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská 

opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská 

opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. Ředitel školy může v případě 

závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním 

řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí 

o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho 

roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo školním, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou 

školní docházku.  
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9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.  

10. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců 

ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy 

se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin 

podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou 

radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí 

o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  

11. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 

nebo za mimořádně úspěšnou práci.  

12. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

13. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit:  

a) napomenutí třídního učitele,  

b) důtku třídního učitele,  

c) důtku ředitele školy.  

14. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu.  

15. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  

16. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci.  

17. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno.  

18. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, 

žák se za první pololetí nehodnotí.  

19. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z 

nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 

věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní 
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školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, 

který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

21. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 

komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne 

součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených 

podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský 

úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.  

22. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní povinnou 

školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, 

v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím 

soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku 

zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou 

školou.  

Pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků.  

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků.  

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.  
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4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

- co se mu daří  

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy  

- jak bude pokračovat dál  

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:  

- zodpovědnost  

- motivace k učení  

- sebedůvěra  

- vztahy v třídním kolektivu.  

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.  

   

6.2 Kritéria hodnocení  

Stupně hodnocení  chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem 

stanovených kritérií  

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni:  

a) 1 - velmi dobré,  

b) 2 - uspokojivé,  

c) 3 - neuspokojivé.  

2. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, 

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní 

učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové 

vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou 

následující:       

 

Stupeň 1  (velmi dobré)  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního     řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit.      
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Stupeň 2  (uspokojivé)  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.  

 

Stupeň 3  (neuspokojivé)  

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu školy nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků.  

 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu  

a) 1 - výborný,  

b) 2 - chvalitebný,  

c) 3 - dobrý,  

d) 4 - dostatečný,  

e) 5 - nedostatečný.  

 

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

 

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni  

a) prospěl (a) s vyznamenáním,  

b) prospěl (a),  

c) neprospěl (a)  

d) nehodnocen (a).  

 

5. Žák je hodnocen stupněm  

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 

2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 
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školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 

velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky,  

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením,  

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého 

pololetí,  

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

 

6. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která 

ovlivňuje jejich výkon.  

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

2. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií  

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření,  

 předměty s převahou praktických činností a  

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 

se specifikou předmětu.  

2.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika.   
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Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí:  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti,  

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,  

 kvalita výsledků činností,  

 osvojení účinných metod samostatného studia.  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. 

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, 

v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 

menší pomocí studovat vhodné texty.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
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korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 

učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním 

a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a 

písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 

Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 

nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 

časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. 

Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně 

studovat.  

2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.  

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 

domácí nauky, člověk a svět práce.  

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí:  

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  
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 kvalita výsledků činností,  

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 ( výborný)  

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou 

bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně překonává vyskytující se 

překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 

ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 

udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 

o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 

chyb.Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 

pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v 

pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě 

a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 

materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a 
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způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje 

zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Překážky v práci překonává jen s 

pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat 

při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, 

nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek 

na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 

Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie..  

2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná výchova.  

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí:  

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,  

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,  

 kvalita projevu,  

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,  

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 

a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho 

projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, 
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brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou 

zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 

chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí 

učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost.  

3. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií  

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.  

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.  
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4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky 

vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. 

Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.  

5. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

 

Prospěch     

Ovládnutí učiva    

1 – výborný  ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný  ovládá  

3 – dobrý  v podstatě ovládá  

4 – dostatečný  ovládá se značnými mezerami  

5 - nedostatečný  neovládá  

    

Myšlení   

1 – výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 

samostatný  

2 – chvalitebný  uvažuje celkem samostatně  

3 – dobrý  menší samostatnost v myšlení  

4 – dostatečný  nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou  

5 - nedostatečný  odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

    

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  
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5 - nedostatečný  nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné 

otázky odpovídá nesprávně  

    

Celková aplikace vědomostí   

1 – výborný  užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 

dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný  dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb  

3 – dobrý  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby  

4 – dostatečný  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

5 - nedostatečný  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí  

    

Aktivita, zájem o učení   

1 – výborný  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

2 – chvalitebný  učí se svědomitě  

3 – dobrý  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů  

4 – dostatečný  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

5 - nedostatečný  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné  

    

Chování     

1 – velmi dobré  Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  

2 - uspokojivé  Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného 

chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 

Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob.  
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3 - neuspokojivé  Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a 

zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští 

dalších přestupků.  

6. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

4. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází z přiznaných podpůrných opatření, ze znalosti 

příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje 

postižení žáka, a na obou stupních základní školy.  

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých 

forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.  

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.  

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, stanovené v PLPP a IVP, 

popsané v doporučení ŠPZ. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, které je co 

nejvíce v souladu s nastavenými podpůrnými opatřeními (např. doplňování jevů místo 

diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných 

prací,…).  

6. Podle stupně podpůrného opatření využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky 

vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice 

a didaktické materiály.  

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,  

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 

kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  
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2. 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.  

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.  

4. 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.  

Odlišnosti pro individuální vzdělávání  

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky 

odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.  

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR  

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo 

ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška 

se koná:  

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,  

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,  

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 

žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za 

období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 

zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.  

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu 

do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě 
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pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení 

úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.  

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 

kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek.  

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně 

jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.".  

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. 

Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících 

školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.  

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 

zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 

dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola 

žákovi vysvědčení nevydává.  

8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v 

kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek.  

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně 

jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.  

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle 

§ 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně 

jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v 

kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.  

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení 

žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, 

a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je 

ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení.  

12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.  

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 

38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy 

vysvědčení, jestliže  

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní 
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smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací 

obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo  

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky 

vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnotil.  

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě 

mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou 

nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.  

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, 

nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 

odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a 

odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo 

zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu 

s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 

1.  

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na 

základě tohoto vysvědčení.  

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České 

republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.  

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 

až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 

jazyka.  

Komisionální přezkoušení a opravné zkoušky  

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu,  
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c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením,  nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení.  

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem.  

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

8. Tato ustanovení se obdobně vztahují také na vzdělávání žáků nižšího stupně šestiletého 

nebo osmiletého gymnázia, s výjimkami uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání v § 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 22 a 23.  

9. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 

požádat o přezkoušení podle § 22.  

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení,  

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.   

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 

klasifikačního období z látky celého tohoto období.  

Předepsané písemné práce:  

jazyk český – 6 kontrolních diktátů, 4 mluvnické prověrky, 4 kontrolní slohové práce  

matematika – 4 čtvrtletní písemné práce  

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
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přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 

vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen školním psychologem, ŠPZ, či je součástí 

přiznaného podpůrného opatření.       

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací 

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.      

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu 

Přehledu písemných prací v třídní knize. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 

uvedeného charakteru.  

8. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové   klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení,  písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   pracovního 

poměru v průběhu klasifikačního období předá tento   klasifikační přehled zastupujícímu 

učiteli nebo vedení školy.    

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 

katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a 

další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.  

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující   respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde   byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.       

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň  prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné   období. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které 

byly sděleny rodičům.       

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin 

před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 

výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění   opravných 

zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.       
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14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, 

jestliže o to zákonní  zástupci žáka požádají.       

15. Informace jsou rodičům (zákonným zástupcům) předávány převážně při osobním jednání 

na třídních schůzkách nebo konzultacích, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům 

(zákonným zástupcům), kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou 

vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou 

sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.       

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k 

ní mohou zákonní   zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních   prázdnin, v 

případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými   zkouškami až do 30.10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce  musí být předloženy všem žákům a na požádání 

ve škole také rodičům.       

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich 

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů 

látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není 

nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen 

probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.          

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 

psychologických vyšetření, doporučením ŠPZ, přiznanými podpůrnými opatřeními, která 

mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o 

nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické 

radě.          

V. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

A. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí 

nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci 

a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření školou a školským zařízením.  

B. Podpůrná opatření spočívají  

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,  
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b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení 

délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,  

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,  

d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů,  

e)úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy,  

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,  

g) využití asistenta pedagoga,  

h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 

právních předpisů, nebo  

i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených.  

C. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

D. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží ke 

stanoveným podpůrným opatřením. Vyučující respektují doporučení školského 

poradenského zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí 

vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       

E. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.   

F. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě 

s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 

předpokladům.                                                                                                                                          

G. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 

zvládl.       

H. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       

I. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       
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J. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování 

chyb.                                              

K. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem 

stanoveno jinak.  

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů  

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku.Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy.  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 

pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 

pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí 

ani v náhradním termínu.  

  

 


