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 Úplnost a velikost školy 
 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk (dále jen ZŠ Školská) je plně organizovaná městská škola. 

 Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu 

se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou 

výchovu žáků. Připravuje žáky na další studium a praxi. 

 Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a 

druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 

 Stanovená kapacita školy je 616 žáků, naplněnost dosahuje téměř 100%. Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres 

Šumperk se řadí svým počtem žáků mezi velmi velké školy. 

 

 Umístění školy 
 Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se nachází v samém centru města. 

 Škola má k dispozici 2 budovy. Budova na Školské 406/11 je po celkové rekonstrukci, výsledkem je výrazné snížení 

energetických nároků (zateplení, kotelna, okna) a splnění přísných hygienických podmínek (sociálky, kuchyň, osvětlení 

učeben a chodeb školy). 

  Ve škole máme kromě běžných tříd i odborné učebny (učebna cizích jazyků, Hv, Vv, Z, Př, Ch, F, D, IT, cvičná kuchyně, 

učebna školních dílen). U jednotlivých odborných učeben jsou dále k dispozici kabinety, které jsou v dostatečné míře 

vybaveny pomůckami. V učebně přírodopisu je zřízen koutek se stěnou akvárií a terárií, pro výuku chemie je k dispozici 

laboratoř. V učebně výtvarné výchovy najdeme i keramický koutek vybavený keramickou pecí a hrnčířským kruhem. 

K výuce i využití volného času je žákům k dispozici knihovna. Škola má tělocvičnu, aulu (tělovýchovný sál), posilovnu a 

rekonstruované venkovní hřiště s asfaltovým povrchem. Ve škole je zřízena školní družina i školní klub. Žáci se stravují ve 

školní jídelně. 

 Formy spolupráce se  zákonnými zástupci a dalšími partnery 
 25. 5. 2005 byla zřízena Školská rada při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk, kde jsou zástupci učitelů, 

rodičů, zákonných zástupců žáků a Města Zábřeh. 

  Při škole funguje Sdružení rodičů při III. ZŠ v Zábřehu na Moravě. Tato partnerská organizace pomáhá škole hlavně při 

organizaci školního plesu a ekonomickém zajištění dalších akcí, jako jsou kurzy, projektové vyučování, soutěže atd. Oba 

orgány jsou místem pro výměnu informací, ale především plénem pro nové podněty k rozvoji naší školy. 

 Zákonní zástupci žáků jsou o výsledcích studia svých dětí informováni průběžně v ŽK, na pravidelných čtvrtletních 

třídních schůzkách, mají ale také možnost kdykoliv si domluvit individuální konzultaci s vyučujícím, třídním učitelem či 

vedením školy. 

 Škola se prezentuje i na veřejnosti. Pořádá vánoční a velikonoční výstavu, hudební vystoupení a kulturní akce, zapojuje se 

do různých humanitárních akcí. Organizuje Týden dyslexie, společné akce pro žáky a jejich zákonné zástupce aj. 

 Na výborné úrovni je spolupráce se zřizovatelem a zvláště s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Na dobré úrovni je spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry v rámci 

Olomouckého kraje. 
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 Spolupracujeme se všemi typy škol (mateřské, základní, střední) ve městě i v regionu. 

 Snažíme se získat podporu podnikatelských subjektů. 

 Škola podává informace prostřednictvím webových stránek www.3zszabreh.cz. Tyto stránky jsou pravidelně 

aktualizovány. 

 

 Charakteristika pedagogického sboru 
 Pedagogický sbor je vysoce kvalifikovaný. Ve škole jsou zřízeny funkce koordinátora ŠVP, metodika pro 1. stupeň, 

výchovného poradce, preventisty sociálně patologických jevů, koordinátora ICT, koordinátora environmentální výchovy a 

metodika branné výchovy. Na škole pracuje několik učitelů se speciálně pedagogickou aprobací. 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají ve své odbornosti a také po stránce metodické a pedagogicko-

psychologické. 

 Dlouhodobé projekty 
 Projektové vyučování je nedílnou součásti vzdělávání na naší škole. Zde rozlišujeme aktivity celoškolní, ročníkové a v 

neposlední řadě i třídní. Mezi dlouhodobé projekty patří Týden dyslexie, Historie města Zábřeha, Projektové vyučování pro 

žáky se SVP, Projekt Poznáváme Evropu, Vánoční dílna, Kniha je můj kamarád, Vícedenní pobyt v přírodě, Jazykové kurzy, 

GO pro prvňáčky, Projekt GO, Školní časopis, Rekordy školy, Voda, Třídění odpadových surovin  a Cyklistické poznávání naší 

vlasti. 

 Žáci školy se průběžně zapojují i do mezinárodních projektů (např. Comenius - spolupráce se školami ze zemí EU), vždy 

však záleží na konkrétní nabídce. 
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 ŠVP „Naše škola“ vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, 

kooperaci a práci s informacemi. 

  Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální 

a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost, a současně zohledňuje individuální 

možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky 

motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit 

problémy a osvojili si sociální dovednosti. 

  Pokud má být základní vzdělávání skutečně užitečnou službou občanům a má-li reflektovat i jejich očekávání a 

individuální potřeby, nelze takového cíle dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy v 

takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků, zda si tzv. učební látku zapamatovali. 

 V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým 

vědomostem, ale pro život důležitým dovednostem učit se, řešit problémy, dovednostem sociálním. Charakter práce pak má v 

dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického 

myšlení a schopnost sebehodnocení. 

 Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že kvalita vzdělávací 

služby školy nemá být primárně posuzována podle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků, za které bývají nezřídka 

považovány pouhé faktografické znalosti žáků zjištěné testováním, nýbrž podle toho, jak užitečně jsou formy a metody 

pedagogické práce a podmínky pro dosahování deklarovaných cílů vzdělávání vnímány žáky a jejich zákonné zástupce. 

 Naší prvořadou ambicí je proto proměnit školu v prostředí, kde se i dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami 

dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se ke 

vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století. 

 

 Zaměření školy - škola pro všechny 
 Od školního roku 2007/08 se postupně začalo vyučovat podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) „Naše 

škola“ zpracovaného učiteli školy tak, aby vyhovoval Rámcovému vzdělávacímu programu a přitom zohledňoval profilaci 

školy a nabízel žákům různé typy vzdělávacích strategií a metod práce. 

 Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Nabízíme jazyk anglický, německý, ruský a španělský. Pro zájemce z 1. a 2. 

tříd je nabízen nepovinný předmět Anglický jazyk. Další prioritou je počítačová gramotnost žáků. K dispozici jsou 2 dobře 

vybavené počítačové učebny. Další třídy jsou postupně vybavovány dataprojektory, počítači připojenými na internet a 

interaktivními tabulemi. 

 Na velmi dobré úrovni je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme s PPP Šumperk a všemi 

dostupnými speciálně pedagogickými centry v regionu. V této oblasti pořádáme i akce pro pedagogy z jiných škol. 

 Rovněž nadaným a mimořádně nadaným žákům je věnována patřičná péče, jejímž důsledkem jsou úspěchy v různých 

soutěžích, olympiádách atd. na úrovni okresu, kraje i republiky. 
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 Co chceme a kam směřujeme: 
VYTVÁŘET POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT LIDSKÉ OSOBNOSTI 

 Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří ve škole pracují 

a kteří ji navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i zákonní zástupci 

žáků se dokáží vzájemně informovat, podpořit se ve svém snažení. Dnes je samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole 

vstřícní, děti školu využívají a neničí - proto „ Naše škola“. Žáci naší školy se společně zúčastňují různých třídních akcí a 

dalších akcí školy jako je vítání prvňáčků, sportovní akce, akce pro žáky s SVP, Dopravní soutěž, Mikulášský den, třídní 

Vánoce, Sportovní den, Vánoční nebo Velikonoční výstavy. Práce ve škole je vhodně doplňována relaxačními aktivitami 

(bohatá nabídka nepovinných předmětů). Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření 

vhodného klimatu uvnitř školy. 

 

 ZDRAVĚ UČIT - POROZUMĚT POTŘEBĚ VZDĚLÁVAT SE 

 Rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně - vzdělávacího programu školy, ale 

také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně 

zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem základní školy v etapě 

základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi 

komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními. Hlavním posláním školy je vzdělávat s 

porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, 

schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu „Naše škola“. 

Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a 

literatura, Cizí jazyk, další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační 

technologie (předměty ŠVP: Informační technologie), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), 

Člověk a společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Výchova k občanství), Člověk a příroda (předměty ŠVP: Fyzika, Chemie, 

Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (předměty 

ŠVP: Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) a Člověk a svět práce (předměty ŠVP: Pracovní činnosti, Svět práce, Pěstitelství, 

Technické práce, Příprava pokrmů). 

 V rámci volitelných předmětů jsou u žáků rozvíjeny individuální dovednosti, které směřují k poznávání schopností a 

předpokladů pro další vzdělávání. Provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů má vytvořit výrazně lepší 

podmínky pro zdravé a efektivní učení. Ve škole se budou postupně vytvářet a zdokonalovat evaluační nástroje. Zdravé učení 

je zaměřeno na individualizaci výchovně vzdělávacího programu a respektování potřeb dítěte. 

  

VYCHOVÁVAT LIDSKOU OSOBNOST - POROZUMĚT JÍ 

 Každý živý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný. Respektujeme jedinečnost jednotlivce. Osobnost učitele a 

osobnost žáka na sebe působí (vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat). Proto jsou naplňování klíčových 

kompetencí, estetická výchova a dramatická výchova součástí školního dění, kterého se žák účastní. Odbornost oborů a 

průřezová témata školního vzdělávacího programu - osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, 

multikulturní výchova, environmentální výchova i mediální výchova harmonicky formují žákovu osobnost a zároveň nám 

umožňují lépe jí porozumět. 

 

POROZUMĚT INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 Program školy umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami i pro žáky nadané a mimořádně nadané, pokud to vzdělávání těchto žáků vyžaduje. Program vytváří předpoklady pro 

realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a jejich individuální možnosti a předpoklady. Zapojením 
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těchto žáků do vzdělávání postupně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, přičemž dbá o maximální využití vzdělávacího 

potenciálu každého žáka.  

 

VYTVÁŘET INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ - POROZUMĚT PRÁCI S INFORMACEMI 

 Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního 

prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, 

pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat při vyučování učebnu výpočetní techniky k procvičování 

získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. Ve školní knihovně si žáci mohou půjčovat nejen 

knihy, ale mohou vyhledávat informace i na internetu. 

  

ROZVÍJET SPORT A DALŠÍ TĚLESNÉ AKTIVITY 

 Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání, lyžařský kurz, cykloturistický kurz, letní turistický 

kurz, příprava na fotbalové turnaje a podobně. Všechny uvedené aktivity mají ozdravný význam pro děti, ale také pozitivně 

ovlivňují vztahy mezi dětmi ve třídách i v celé škole. Učitel na pobytových akcích vidí děti z jiného úhlu pohledu a stejně tak 

děti poznávají učitele v jiných aktivitách než ve škole, navozují se tak osobní a blízké vztahy. Učitel a žák zůstávají partnery i 

po návratu do školy. Výuka tělesné výchovy je zařazena do oblasti Člověk a zdraví. 

  

UČIT CIZÍ JAZYK - JSME SOUČÁSTÍ EVROPY 

 Výuku cizích jazyků začínáme ve třetí třídě. V osmé třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk. Výuku 

cizích jazyků se ve škole snažíme zpestřit poznávacími zájezdy do zahraničí. Učitelé cizích jazyků se mají možnost setkávat na 

odborných jazykových seminářích s jinými pedagogy a tak si vyměňovat názory a zkušenosti. Také vytvářejí projekty pro 

jazykové vyučování. Nabízíme žákům 1. a 2. tříd možnost seznámení se s anglickým jazykem formou nepovinného předmětu. 

  

ROZVÍJET SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI 

 Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to v rovině dospělých. Partnerem školy je Školská 

rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Při škole funguje 

Sdružení rodičů při III. ZŠ v Zábřehu na Moravě, které se podílí na organizaci některých akcí pro žáky i jejich zákonné 

zástupce. 

Jelikož školu navštěvují žáci z různého sociálního prostředí, klademe důraz na multikulturní výchovu. Žáci jsou ve spolupráci s 

učiteli též schopni nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy. Program školy doplňujeme návštěvami 

divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav i různými besedami. 

  

MÍT PREVENTIVNÍ PROGRAM – POROZUMĚT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NÁS ČÍHÁ 

 Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. 

Koordinuje jeho realizaci. Součástí Minimálního preventivního programu jsou aktivity probíhající každoročně v určitých 

obdobích (GO – seznamovací akce pro žáky šestého ročníku, Rekordy školy, Vánoční hrátky, Maškarní karneval, Den dětí). 

Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat (Osobnostní a sociální 

výchova). 

 Metodik prevence je v kontaktu s příslušnými státními orgány (Poradna zdraví, pedagogicko- psychologická poradna, 

sociální odbor, Policie ČR). 

 Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů a informuje vedení školy a metodika prevence (výchovného poradce), 

svolává setkání se zákonnými zástupci žáků a výchovné komise, konzultace s žáky, nabízí podporu a poradenství. 

 Do oblasti prevence jsou zapojeni žáci prostřednictvím školního parlamentu a redakce školního časopisu. 
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KOMUNIKOVAT S VEŘEJNOSTÍ - POROZUMĚT PARTNERSTVÍ 

 Oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností - zejména se zákonnými zástupci žáků. Zákonní 

zástupci žáků si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky, společné akce a na školní časopis. Zapojujeme se do soutěží, 

které pořádají zábřežské školy, společenské organizace, DDM a další subjekty ve městě. Žáci a pracovníci školy se stali 

pravidelnými vyhlašovateli vánoční charitativní akce. Řada žáků se zapojuje svými výtvarnými a literárními pracemi do 

různých soutěží. Podobné akce, které děti vnitřně obohacují, budeme organizovat i nadále. 

  

VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ – POROZUMĚT POTŘEBĚ CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT 

 Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství (volba povolání) žákům a jejich zákonným zástupcům. Ve vzdělávací 

oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání a orientaci ve světě 

práce. Ve spolupráci s PPP a SPC je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a 

povolání. K dispozici jsou žákům informační materiály o středním školství a trhu práce, rovněž je žákům umožněna návštěva 

prezentačních výstav středních škol a informačního poradenského střediska u úřadu práce. Také zajišťujeme účast náborových 

pracovníků středních škol na třídních schůzkách vycházejících žáků. Ve spolupráci s KÚ zabezpečuje pomoc žákům, kteří 

nebudou přijati ke studiu na středních školách. Výchovný poradce vypracovává statistiku o umístění žáků devátých ročníků. 

 Profil žáka 
Profil žáka po skončení 5. a 9. ročníku popisuje, jakým způsobem žák zvládl jednotlivé klíčové kompetence. Definuje 
očekávanou úroveň jeho vědomostí a dovedností a je podkladem pro celkové hodnocení žáka hlavně po absolvování 9. ročníku 
základního vzdělání. 
 

3.3.1 Profil žáka 5. ročníku: 
 dodržuje pravidla slušného chování při kontaktu s ostatními lidmi 
 je schopen pracovat ve skupině 
 rozvíjí schopnosti logického a tvořivého myšlení 
 rozvíjí své pracovní návyky 
 rozšiřuje si slovní zásobu 
 utváří si vlastní postoj 
 nabývá dovednosti sebepoznávání 
 dovede přiznat chybu, omluví se 
 má úctu k svému i cizímu životu 
 chová se ohleduplně ke svému okolí 
 poznává a dodržuje zásady zdravého způsobu života 
 v určité míře se orientuje ve světě informací 

 

3.3.2 Profil žáka 9. ročníku: 
 ovládá pravidla komunikace 
 projevuje úctu k vlastnímu národu i cizím národům a jejich kulturním a jinýmodlišnostem 
 rozvíjí pozitivní vztah k jazyku v rámci komunikace 
 orientuje se při získávání informací z různých zdrojů 
 používá kritického myšlení, samostatně řeší problémy 
 užívá logické úvahy a kombinačního úsudku při řešení problémů a úloh 
 pracuje s informacemi – vyhledávání, přenos, zpracování, uložení, praktické využití 
 na veřejnosti vystupuje kultivovaně 
 prakticky uplatňuje získané poznatky a dovednosti 
 zapojuje se do diskuse, dovede obhájit své názory 
 dovede propojit poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na jejich základě si vytváříkomplexnější pohled na 

přírodní jevy 
 formuluje závěry na základě pozorování a pokusů 
 aplikuje poznatky v praxi 
 zdraví chápe jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody 
 chápe základní ekologické souvislosti 
 chápe nutnost stálého vzdělávání 
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 rozvíjí estetické cítění a vkus 
 chová se zodpovědně v krizových situacích 
 projevuje kritický postoj k návykovým látkám, šikaně nebo jiné agresivitě 

 

 Výchovné a vzdělávací strategie školy 
Kompetence k učení 

 umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 

o zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující) 

o pomáháme žákům objevit vlastní učební styl a podporujeme jejich samostatnost a tvořivost 

o k ověřování výsledků učení používáme zpětnou vazbu 

o učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace zadáváním práce se slovníky, v odborné 

literatuře a na internetu 

o učíme práci s chybou kontrolou zadaných úkolů a samostatným opravováním ústních i písemných cvičení 

o umožňujeme práci s odbornou literaturou a internetem, praktickou činnost v hodinách i při terénním 

vyučování 

o učíme rozlišovat základní informace od vedlejších a zpracovávat informace na různých úrovních 

o ukazujeme mezipředmětové vazby a na spojitosti v každodenním životě 

o umožňujeme žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení a sebehodnocení 

o na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem VH, na konci vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení 

o zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu žáků a individuální schopnosti žáků 

o jdeme příkladem ve vzdělávání a doplňování poznatků ve svých oborech pomocí odborné literatury, 

seminářů, školení a odborných kurzů 

 Kompetence k řešení problémů 

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

o učíme žáky nebát se problémů – problémy byly, jsou a budou „problém není hrozba, ale výzva“ 

o zadáváním práce ve dvojici a ve skupině vedeme žáky k samostatnému řešení problémů 

o růzností v zadávání úkolů, v sestavě skupiny vedeme žáky k adaptaci na nové podmínky a navrhování 

řešení – učíme žáky jejího využití při řešení problémů - učíme žáky využívat moderní techniku 

o vedeme žáky k hodnocení výsledků své práce 

o při seznamování se s učivem využíváme jejich zkušeností a znalostí 

o sledujeme ve škole i při mimoškolních akcích, jak žáci prakticky zvládají řešení problému 

o prezentováním výsledků prací žáků vedeme ke srovnávání různých způsobů řešení problémových situací 

o při řešení problémů používáme skupinovou práci 

o řešíme s žáky problémy spojené s praxí, snažíme se ukázat větší množství řešení a vzájemnou propojenost 

jednotlivých problémů 

o rozvíjíme základní myšlenkové operace – srovnávání, třídění, syntézu, zobecňování, abstrakci 

o podporujeme netradiční způsoby řešení a oceňujeme originalitu a vynalézavost 

o učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace ve škole 

Kompetence komunikativní 

 vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 
o zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků 
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o dopisováním a zahraničními návštěvami podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v 

rámci Evropy i světa 

o získáváme zahraniční partnery pro spolupráci 

o využíváme mezinárodní projekty 

o umožňujeme žákům předvedení výsledků jejich práce před spolužáky zařazováním prezentací 

o využíváním různých textů, obrazových materiálů, nahrávek a jiných informačních a komunikačních 

prostředků rozvíjíme receptivní i produktivní řečové dovednosti 

o navozujeme v hodinách diskuze na probírané téma a snažíme se o zapojení všech žáků 

o komunikujeme různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických 

prostředků) 

o vedeme žáky k dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, 

respektování originálních, nezdařených a jiných názorů) 

o vyžadujeme od žáků výstižný, souvislý a kultivovaný projev 

o při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a veřejností pozitivně prezentujeme svoji školu a 

učitelskou profesi 

 Kompetence sociální a personální 

 rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých 

o zařazováním činnosti ve skupině, v páru a projektovým vyučováním učíme žáky spolupracovat 

o vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují, a tím podporujeme jejich schopnost si pomáhat 

o uplatňujeme individuální přístup vnitřní diferenciací výuky 

o podporujeme ty schopnosti, dovednosti a postoje žáků, ve kterých vynikají (různými funkcemi při 

skupinové práci) 

o rozvíjíme schopnosti žáků zastávat v týmu různé role 

o při skupinové práci jsme schopni přijmout různé role v týmu 

o učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci a přínos ostatních 

o ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí 

o upevňujeme v žácích vědomí, že spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle 

o průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině 

o podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a nepedagogických 

pracovníků- respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních 

Kompetence občanské 

 připravovat žáky k roli svobodného a zodpovědného občana, který uplatňuje svá práva a povinnosti. Vytvářet u 

žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a 

citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 

o respektujeme osobnost žáka a jeho práva 

o jasným vysvětlením práv a povinností učíme žáky akceptovat pravidla v různých situacích 

o vedeme žáky k prezentování jejich myšlenek a názorů 

o při výuce dohlížíme na dodržování pravidel slušného chování 

o využíváním mezinárodních projektů a směřujeme k respektování jiných kultur 

o vedeme žáky k toleranci a vzájemné pomoci 

o vedeme žáky ke vhodné formě prosazování svých zájmů 

o vedeme žáky k uvědomění si citové nevyzrálosti v období dospívání 
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o pomáháme žákům se orientovat v jejich vlastním citovém životě a v citových vztazích 

o rozvíjíme emoční inteligenci a schopnost empatie 

o vedeme žáky k tomu, aby odmítali násilí a hrubé zacházení 

o nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační) jako prevenci proti nežádoucím 

sociálně patologickým jevům 

o chováme se k žákům, jejich zákonným zástupcům a ke svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se 

oni chovali k nám- přispíváme k přátelské a otevřené atmosféře ve třídě a škole 

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 

o chválíme za dobrou práci a netrestáme za nepovedenou, tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci 

o rozvíjíme u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, kontrolou samostatné práce žáků a 

dodržováním stanovených pravidel 

o různým formami hodnocení a sebehodnocení vedeme žáky k porovnávání výsledků jeho práce 

o vytvářením podnětného a tvořivého pracovního prostředí a používáním vhodných pomůcek vedeme žáky 

k samostatné práci 

o měníme pracovní podmínky a tím vedeme žáky k adaptaci 

o ve všech činnostech dbáme na dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel 

o poskytujeme informační a poradenskou činnost v oblasti profesní orientace – cíleně ujasňujeme představu 

žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě dalšího studia 

  

 Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

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

 Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka se SVP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 

pomoci výchovného poradce, který za jeho tvorbu také zodpovídá. PLPP žáka se SVP má elektronickou podobu. Před jeho 

zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly 

osvojení znalostí a dovedností aj. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky se 

zákonnými zástupci žáků, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. 

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

 Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka se SVP sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce, na jeho tvorbě se 

však podílí všichni učitelé. Za tvorbu IVP zodpovídá výchovný poradce. IVP žáka se SVP má písemnou podobu. Před jeho 

zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly 

osvojení znalostí a dovedností atd. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Výchovný poradce 

stanoví termín vytvoření IVP a organizuje společné schůzky se zákonnými zástupci žáků, pedagogy, vedením školy i žákem 

samotným. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-

li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu 

školního roku. 

 Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 

Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce žáka informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zaznamená do školní matriky.  
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 V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, 

bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená 

úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení 

rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování 

IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. 

 IVP může být během roku doplňován a upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory 

školního poradenského pracoviště a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ. 

3.5.3 Pravidla pro zapojení dalších subjektů 

 Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s PPP a SPC dle typu postižení žáka 

(konzultace, vyšetření). V rámci kariérového poradenství žáci navštěvují informační středisko úřadu práce a účastní se exkurzí 

do regionálních firem. 

 Škola úzce spolupracuje s příslušným odborem sociálně právní ochrany dětí (výchovné problémy se žáky, sociální zázemí 

žáků apod.). V rámci prevence i při řešení krizových situacích se škola obrací na Policii ČR.  

 V zájmové oblasti škola využívá služeb DDM Krasohled Zábřeh a podporuje také ZUŠ Zábřeh. Příležitostně škola 

spolupracuje i s jinými subjekty, které pracují v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

3.5.4 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 jeho činnost, a školním 

metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením. 

3.5.5 Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

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

školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména: 

a) v oblasti metod výuky: 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků 

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi 

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů 

b) v oblasti organizace výuky: 

- střídání forem a činností během výuky 

- u mladších žáků využívání skupinové výuky 

- postupný přechod k systému kooperativní výuky 

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka 

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče. 

3.5.6 Předměty speciálně pedagogické péče 

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

školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory předměty speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto 

předmětů přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP. 
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 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 
3.6.1 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

 Plán pedagogické podpory (PLPP) žáka nadaného či mimořádně nadaného sestavuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními 

učiteli, nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu, ve kterém se projevuje mimořádné nadání žáka, za pomoci výchovného 

poradce, který za jeho tvorbu také zodpovídá. PLPP žáka nadaného či mimořádně nadaného má elektronickou podobu. Před 

jeho zpracováním budou probíhat konzultace s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, obohacování 

vzdělávacího obsahu atd. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, 

vedením školy i žákem samotným. 

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

 Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích 

předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. Za 

tvorbu IVP zodpovídá výchovný poradce. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování 

spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP 

stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského 

poradenského zařízení. Výchovný poradce stanoví termín vytvoření IVP. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP 

a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 

školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 

 Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP mimořádně 

nadaného žáka prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného informovaného 

souhlasu zákonného zástupce žáka informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zaznamená do školní 

matriky. 

3.6.3 Pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky školy 

 Při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných škola spolupracuje s PPP a SPC (diagnostika, profil žáka). Škola 

žákům i jejich zákonným zástupcům nabízí spolupráci se středními, vyššími odbornými i vysokými školami (soutěže, společné 

projekty apod.). V rámci kariérového poradenství žáci navštěvují informační středisko úřadu práce a účastní se exkurzí do 

regionálních firem. 

 Škola spolupracuje se subjekty, které se věnují volnočasovým aktivitám žáků (DDM, ZUŠ, apod.) 

 Pedagogové naší školy se vzdělávají v problematice vzdělávání nadaných či mimořádně nadaných žáků v rámci jejich 

DVPP.  

3.6.4 Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky nadané a mimořádně nadané 

 Školní poradenské pracoviště naší školy je tvořeno výchovným poradcem, který zároveň koordinuje jeho činnost, a školním 

metodikem prevence. Výchovný poradce je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školským 

poradenským zařízením a zodpovídá za péči o nadané a mimořádně nadané žáky na naší škole. 

3.6.5 Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných 
žáků 

 Jako podpůrná opatření pro žáky nadané a mimořádně nadané jsou v naší škole využívána podle doporučení školského 

poradenského zařízení zejména: 

- předčasný nástup dítěte ke školní docházce; 

- 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. 
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   Začlenění průřezových témat 

3.7.1 Osobnostní a sociální výchova – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 

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

R
oz

vo
j 

sc
ho

p
no

st
í 

p
oz

n
áv

án
í 

v předmětu 

ČJ, M, Hv, Vv, 
Pč 

ČJ, M, Prv, Hv, 
Vv, Tv, Pč 

ČJ, AJ, M, IT, 
Prv, Hv, Vv, Tv, 
Pč 

ČJ, AJ, M, IT, 
Přv, Vl, Hv, Vv, 
Tv, Pč 

ČJ, AJ, M, IT, 
Přv, Vl, Hv, Vv, 
Tv, Pč 

ČJ, AJ, M, Vo, F,  
Př, Hv, Vv 

ČJ, AJ, M, IT, F, 
Př, Hv, Vv, Vz, 
Pč 

ČJ, RJ, NJ, M, F, 
CH, Př, Hv, Vv, 
Vz, SČJ, SAJ, 
SM, IKT, SDě,  
SPř, UVč, Pp, 
Tpk 

ČJ, AJ, RJ, NJ, 
M, F, CH, Př, 
Hv, Vv, SČJ, 
SAJ, SM, SPř, 
UVč, Pp, Tpk 

projekt č. 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

6, 17, 19, 20 
3, 6, 18, 19, 20, 
24  

3, 6, 18, 19, 20, 
24, 28 

3, 6, 18, 19, 20, 
24, 29, 30, 31 

S
eb

ep
oz

n
án

í a
 

se
b

ep
oj

et
í 

v předmětu 

Prv Prv Prv, Hv, Vv Vl, Hv, Vv Vl, Hv, Vv Hv, Vv, Vz, SH Hv, Vv ČJ, AJ, NJ, Vo, 
Př, Hv, Vv, Tv, 
Vz, Sp, SAJ, 
UVč, MH 

ČJ, AJ, NJ, Hv, 
Vv, Tv, SAJ, 
UVč, MH 

projekt č. 
3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 6, 16, 19, 20 3, 6, 19, 20 3, 6, 19, 20, 28 3, 6, 19, 20, 29, 
30, 31 

S
eb

er
eg

u
la

ce
 a

 
se

b
eo

rg
an

iz
ac

e 

v předmětu 

- - - - ČJ, M Vz, Tv Vz, Tv, Pč Vo, CH, Vz, Tv, 
SAJ, SDě, SPř, 
Pp 

ČJ, M, CH, Tv, 
Sp, SM, Pp 

projekt č. 19 19 19 1, 19 1, 19 16, 17, 19 19 19 19 

P
sy

ch
o-

hy
gi

en
a

v předmětu 
- - IT, Prv, Pč IT, Pč, Vč IT, Přv, Pč IT, Hv, Vv, Vz Hv, Vz CH, Hv, SPř, 

UVč 
CH, Hv, SAJ, 
UVč 

projekt č. 3,19 3, 19 3, 19 1, 3, 19 1, 3, 19 3, 19 3, 19 3, 19 3, 19 

K
re

at
iv

it
a v předmětu 

Vv Vv Vv Vv, Pč, Vč IT, Vv, Pč ČJ, M, F, Vv, Vz ČJ, IT, Vv, Vz ČJ, F, CH, Vv, 
SAJ, SM, IKT, 
SDě, SPř, UVč 

ČJ, F, CH, Vv, 
SAJ, SM, IKT, 
UVč 
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projekt č. 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 19 

3, 6, 16, 17, 19, 
20 

3, 6, 18, 19, 20, 
24 

3, 6, 18, 19, 20, 
24, 26, 28 

3, 6, 18, 19, 20, 
24, 26, 29, 30, 31 

P
oz

n
áv

án
í 

li
d

í 

v předmětu 
Prv Prv Prv, Hv ČJ, Vl, Hv ČJ, AJ, Vl, Hv AJ, IT, Vo, Hv, 

Vv, Vz 
ČJ, AJ, IT, Hv, 
Vz, Pč 

AJ, Vo, Hv, Vz, 
SDě, SPř 

AJ, Hv, Tpk 

projekt č. 
5, 6, 9, 11, 15, 19 5, 6, 9, 11, 19 4, 5, 6, 9, 11, 14, 

19 
5, 6, 9, 11, 14, 19 5, 6, 9, 11, 14, 19 6, 16, 19, 20 6, 19, 20 6, 19, 20 6, 19, 20 

M
ez

il
id

sk
é 

vz
ta

hy
 

v předmětu 

- Prv IT, Prv, Tv ČJ, IT, Vl, Tv ČJ, IT, Vl, Tv IT, Vo, Vz, Tv IT, Vz, Tv Vo, Vv, Tv, SDě, 
SPř, MH 

Tv, MH 

projekt č. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, 19 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 19 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 19 

3, 6, 16, 19, 20, 
27 

3, 6, 19, 20, 27 3, 6, 19, 20, 27 3, 6, 19, 20, 27 

K
om

u
n

ik
ac

e v předmětu 

ČJ ČJ, Prv, Tv ČJ, AJ, IT, Tv, 
Pč 

ČJ, AJ, IT, Vl, 
Vv, Tv, Pč 

ČJ, AJ, M, IT, 
Vl, Hv, Vv, Tv, 
Pč 

ČJ, AJ, IT, Vo, F, 
Vv, Vz 

ČJ, AJ, IT, Vo, 
F, Vv, Vz 

ČJ, AJ, RJ, NJ, 
Vo, F, CH, Vv, 
SČJ, SAJ, IKT, 
SDě, SPř, UVč 

ČJ, AJ, RJ, NJ, 
F, CH, SČJ, IKT, 
UVč 

projekt č. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 15 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14 

3, 6, 16, 17, 20 3, 6, 18, 20 3, 6, 18, 20, 26, 
28 

3, 6, 18, 20, 26, 
29, 30, 31 

K
oo

p
er

ac
e 

a 
k

om
p

et
ic

e 

v předmětu 

- - - - ČJ AJ, Vo, F, Vv, 
Vz 

AJ, F, Vv, Vz AJ, RJ, NJ, F, 
CH, SAJ, SDě, 
SPř, PPk 

ČJ, AJ, RJ, NJ, 
F, CH, Vv, PPk 

projekt č. 
- - - 1 1 16, 17 18 18, 26 18, 26, 29, 30, 31 

Ř
eš

en
í p

ro
b

lé
m

ů
 

a 
ro

zh
od

ov
ac

í 
d

ov
ed

n
os

ti
 

v předmětu 

- - IT M, IT, Pč M, IT, Vl, Pč M, IT, Vo, F, Vz M, IT, Vo, F, Vz, 
Pč 

ČJ, M, Vo, F, 
CH, Vz, SAJ, 
SM, SDě, SPř, 
Tpk 

ČJ, M, CH, SAJ, 
SM, Tpk 

projekt č. 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 8 1, 3, 6, 7, 8 1, 3, 6, 7, 8 3, 6, 16, 17 3, 6 3, 6, 26 3, 6, 26 
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H
od

n
ot

y,
 p

os
to

je
, 

p
ra

k
ti

ck
á 

et
ik

a 

v předmětu 

- - - M - IT, Vo, Vz, Tv IT, Vo, Vz, Tv Vo, CH, Vz, Tv, 
IKT, SPř 

Tv, IKT 

projekt č. 

19 19 19 1, 19 1, 19 19 19 19 19 
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3.7.2 Výchova demokratického občana – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 
 1. stupeň 2. stupeň 

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

O
b

ča
n

sk
á 

sp
ol

eč
n

os
t 

a 
šk

ol
a v předmětu - - - Vl Vl Vv Vo, Vv Vv, UVč Vv, UVč 

projekt č. - - - 17 - - - - - 

O
b

ča
n

, o
b

ča
n

sk
á 

sp
ol

eč
n

os
t 

a 
st

át
 

v předmětu - - - Vl Vl Vo D D, Vo Vo 

projekt č. - - - 1 1 - - - - 

F
or

m
y 

p
ar

ti
ci

pa
ce

 
ob

ča
nů

 
v 

po
li

ti
ck

ém
 ž

iv
ot

ě 

v předmětu - - - Vl - - - Vo - 

projekt č. - - - - - - - - - 

P
ri

n
ci

p
y 

d
em

ok
ra

ci
e 

ja
k

o 
fo

rm
y 

vl
ád

y 
a 

zp
ů

so
b

u
 r

oz
h

od
ov

án
í 

v předmětu - - - Vl Vl D D Vo D, Z, SDě 

projekt č. - - - 1 1 - - - - 
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3.7.3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 
 1. stupeň 2. stupeň 

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

E
vr

op
a 

a 
sv

ět
 n

ás
 

za
jí

m
á 

v předmětu - - Prv AJ AJ, Vl ČJ, AJ, Hv, Vv ČJ, AJ, Hv, Vv 
ČJ, AJ, RJ, NJ, 
Hv, Vv, SAJ, 
SDě 

ČJ, AJ, RJ, Hv, 
Vv, SDě 

projekt č. 6 6 6, 14 6, 14 1, 6, 14 6, 20, 21 6, 20, 22 6, 20 6, 20, 30, 31 

O
b

je
vu

je
m

e 
E

vr
op

u
 a

 s
vě

t 

v předmětu - - - Hv Vl, Hv Hv Hv 
AJ, RJ, NJ, Hv, 
SDě, UVč 

AJ, RJ, NJ, Vo, 
Hv, SAJ, SDě, 
UVč 

projekt č. 6 6 6 1, 6 1, 6 6, 20, 21 6, 20, 22 6, 20 6, 20, 30, 31 

Js
m

e 
E

vr
op

an
é 

v předmětu - - - - ČJ, Vl, Pč Hv D, Hv ČJ, D, Hv, SDě D, Vo, Hv, SDě 

projekt č. 6 6 6 1, 6 1, 6 6, 20, 21 6, 20, 22 6, 20 6, 20 
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3.7.4 Multikulturní výchova – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 
 1. stupeň 2. stupeň 

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

K
u

lt
u

rn
í 

d
if

er
en

ce
 

v předmětu Prv Prv Prv - ČJ Vo Vo Př Vo 

projekt č. 6 6 6 1, 6 1, 6 6, 17 6 6 31 

L
id

sk
é 

vz
ta

hy
 v předmětu Vv, Tv Prv, Vv, Tv Prv, Vv, Tv AJ, Vv, Tv 

ČJ, AJ, Vl, Vv, 
Tv 

D, Vo, Vv D, Vo, Vv 
ČJ, D, Př, IKT, 
UVč 

D, IKT, SDě, 
UVč 

projekt č. 5, 6, 11, 12, 19 5, 6, 11, 12, 19 
5, 6, 11, 12, 14, 
19 

1, 5, 6, 11, 12, 
14, 19 

1, 5, 6, 11, 12, 
14, 19 

6, 16, 17, 19, 20, 
21 

6, 19, 20, 22 6, 19, 20 6, 19, 20 

E
tn

ic
k

ý 
p

ů
vo

d v předmětu - - - - - D D, Vo, Vv ČJ, D, Př, Vv D, Z, Vv 

projekt č. - - - 1 1 21 - - - 

M
u

lt
ik

ul
tu

ra
li

ta
 

v předmětu Hv Hv Hv Hv AJ, Vl, Hv Vo Vo AJ, SAJ 
ČJ, AJ, RJ, SČJ, 
SAJ 

projekt č. - - - 1 1 - - - - 

P
ri

n
ci

p
 s

oc
iá

ln
íh

o 
sm

ír
u

 a
 s

ol
id

ar
it

y 

v předmětu - - - - - Vv Vo - - 

projekt č. - - - 1 1 16 - - - 
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3.7.5 Environmentální výchova – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 
 1. stupeň 2. stupeň 

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

E
k

os
ys

té
m

y 

v předmětu - Prv Prv Přv Přv, Pč Př, Z Př, Pč SPř, Pp F, Př, Z, SPř, Pp 

projekt č. 2, 5, 11, 25 2, 5, 11, 25 5, 11, 25 5, 11, 25 5, 11, 25 25 25 23, 25 25 

Z
ák

la
d

n
í 

p
od

m
ín

ky
 

ži
vo

ta
 v předmětu - - Prv Přv Přv, Pč Př Př, Pč F, Př, SPř, Pp 

F, CH, Př, Z, 
SPř, Pp 

projekt č. 2, 5, 11, 25 2, 5, 11, 25 5, 11, 25 5, 11, 25 5, 11, 13, 25 25 25 23, 25, 26 13, 25, 26 

L
id

sk
é 

ak
ti

vi
ty

 a
 

p
ro

b
lé

m
y 

ži
vo

tn
íh

o 
p

ro
st

ře
d

í v předmětu - - Prv, Vv Přv, Vl, Vv Přv, Vv, Pč Př, Vv Př, Vv, Pč 
D, CH, Vv, Sp, 
SPř, UVč, Pp 

D, F, CH, Př, Z, 
Vv, SPř, UVč, Pp 

projekt č. 
2, 5, 7, 8, 11, 19, 
25 

2, 5, 7, 8, 11, 19, 
25 

5, 7, 8, 11, 19, 25 5, 7, 8, 11, 19, 25 
5, 7, 8, 11, 13, 
19, 25 

19, 21, 25, 27 19, 25, 27 19, 25, 27 13, 19, 25, 27 

V
zt

ah
 č

lo
vě

ka
 a

 
p

ro
st

ře
d

í v předmětu - Prv Prv Přv, Vl ČJ, Přv, Pč Př, Vv F, Př, Vz, Pč 
F, CH, Tv, Sp, 
SPř, UVč, Pp,  
Tpk 

F, CH, Př, Tv, 
SPř, UVč, Pp, 
Tpk 

projekt č. 
2, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 25 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 25 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 25 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 25 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 25 

6, 16, 17, 25, 27 6, 24, 25, 27 6, 24, 25, 26, 27 6, 24, 25, 26, 27 
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3.7.6 Mediální výchova – zařazení tematických okruhů v jednotlivých ročnících 
 1. stupeň 2. stupeň 

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

K
ri

ti
ck

é 
čt

en
í a

 
vn

ím
án

í m
ed

iá
ln

íc
h 

sd
ěl

en
í 

v předmětu - - - ČJ ČJ ČJ, Hv, Vz 
ČJ, IT, Vo, Hv, 
Vz 

Vo, Hv, IKT ČJ, Vo, Hv, IKT 

projekt č. - - 4 - - 17 18 18 18 

In
te

rp
re

ta
ce

 v
zt

ah
u

 
m

ed
iá

ln
íc

h
 s

d
ěl

en
í a

 
re

al
it

y 

v předmětu - - - - - ČJ, F, Vz IT, Vo, Vz F, Vo 
ČJ, M, Vo, SM, 
IKT 

projekt č. - - - - - - - - - 

S
ta

vb
a 

m
ed

iá
ln

íc
h

 
sd

ěl
en

í 

v předmětu - - - - - - - - ČJ, IKT 

projekt č. - - - - - - 18 18 18 

V
n

ím
án

í a
u

to
ra

 
m

ed
iá

ln
íc

h
 s

d
ěl

en
í 

v předmětu - - - - - - - Vv ČJ, Vv, IKT 

projekt č. - - - - - - - - - 
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F
u

n
go

vá
n

í a
 v

li
v 

m
éd

ií
 v

e 
sp

ol
eč

n
os

ti
 

v předmětu - - - IT IT IT, Vz IT, Vo, Vz D, IKT D, Vo, IKT, SDě 

projekt č. - - - - - - - - - 

T
vo

rb
a 

m
ed

iá
ln

íh
o 

sd
ěl

en
í v předmětu - - - IT M, IT ČJ, IT, Vv IT, Vv IKT, UVč 

ČJ, Vv, IKT, 
UVč 

projekt č. - - - - - - 18 18 18 

P
rá

ce
 

v 
re

al
iz

ač
n

í
m

 t
ým

u
 

v předmětu - - IT IT M, IT IT IT CH, Tv, IKT CH, Tv, IKT 

projekt č. 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 19 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 19 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 19 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 19 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 19 

6, 16, 17, 19, 21 6, 18, 19, 22 6, 18, 19, 23 6, 18, 19 
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 Učební plán 
Název školy 

 

Adresa 

 

Název ŠVP 

Platnost 

 
Název RVP 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk  

 
Zábřeh, Školská 406/11 

 

 
Naše škola 

 

1. 9. 2016 

 
RVP ZV Základní vzdělávání 

Dosažené vzdělání Základní vzdělání  

 Délka studia v letech: 9 

 

 Učební plán ročníkový 
 

1. stupeň 

Povinné předměty            1. ročník              2. ročník               3. ročník   4. ročník   5. ročník 
 
Český jazyk a literatura 

 
8+1 

 
7+3 

 
7+2 

 
6+1 

 
5+2 

 
33+9 

 

Anglický jazyk - - 3 3 3 9 

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

Informační technologie - - 0+1 0+1 1 1+2 

Prvouka 2 2 2 - - 6 

Přírodověda - - - 1 2 3 

Vlastivěda - - - 2 1+1 3+1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem základní dotace 19 18 21 22 22 102 

Celkem disponibilní dotace 1 4 4 3 4 16 

 
Celkem v ročníku 

 
20 

 
22 

 
25 

 
25 

 
26 

 
118 
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2. stupeň 
 

   Povinné předměty                                        6. ročník               7. ročník              8. ročník              9. ročník    
 
Český jazyk a literatura 4 4 3+1 4 15+1  

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Další cizí jazyk - - 3 3 6 

Matematika 4+1 4 3+1 4+1 15+3 

Informační technologie 1+1 0+1 - - 1+2 

Dějepis 2 2 2 1+1 7+1 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 1+1 1 6+1 

Chemie - - 2 1+1 3+1 

Přírodopis 2 2 1 1+1 6+1 

Zeměpis 2 2 2 0+2 6+2 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Výchova ke zdraví 1 1 0+1 - 2+1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti - 1+1 - - 1+1 

Svět práce - - 1 1 2 

Volitelné předměty - - 0+2 0+2 0+4 

Celkem základní dotace 27 27 26 24 104 

Celkem disponibilní dotace 2 2 6 8 18 

 
Celkem v ročníku 29 29 32 32 122 

 
 

 Celkový učební plán 
                                                                                                                           RVP           ŠVP 

Jazyk a jazyková komunikace  51 34 85 

 

 
Cizí jazyk   Anglický jazyk 9 12 21 

 
Další cizí jazyk Další cizí jazyk 0 6 6 

 
Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 42 16 58 

Matematika a její aplikace 24 18 42 

 Matematika Matematika 24 18 42 

Informační a komunikační technologie 3 
3 6 

 Informační a komunikační 
technologie Informační technologie 3 3 6 

Člověk a jeho svět 13 0 13 

 
Člověk a jeho svět Prvouka 6 0 6 

Člověk a jeho svět Přírodověda 3 0 3 
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Člověk a jeho svět Vlastivěda 4 0 4 

Člověk a společnost 0 
12 12 

 
Dějepis Dějepis 0 8 8 

Výchova k občanství Výchova k občanství 0 4 4 

Člověk a příroda 0 26 26 

 

Chemie Chemie 0 4 4 

Fyzika Fyzika 0 7 7 

Přírodopis Přírodopis 0 7 7 

Zeměpis Zeměpis 0 8 8 

Umění a kultura 12 10 22 

 
Hudební výchova Hudební výchova 5 4 9 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 6 13 

Člověk a zdraví 10 11 21 

 
Tělesná výchova Tělesná výchova 10 8 18 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 0 3 3 

Člověk a svět práce 5 
4 9 

 
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 5 2 7 

Člověk a svět práce Svět práce 0 2 2 

Volitelné předměty 0 
4 4 

  Volitelné předměty 0 4 4 

Celková dotace 104 104 208 

Disponibilní dotace 14 18 32 

 

8. ročník 

 

    Další cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Ruský jazyk 3 
 

 
    Volitelné předměty 

Seminář z českého jazyka 1 

Seminář z matematiky 1 

Informační a komunikační technologie 1 

Příprava pokrmů 1 

Technická praktika 1 
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Seminář z přírodopisu 1 

Pěstitelské práce 1 

Míčové hry 1 

Užité výtvarné činnosti 1 

Seminář z dějepisu 1 

Seminář z anglického jazyka 1 

 
 

9. ročník 

 

    Další cizí jazyk 

Německý jazyk 3 

Ruský jazyk 3 

 
 

    Volitelné předměty 

Seminář z českého jazyka 1 

Seminář z matematiky 1 

Informační a komunikační technologie 1 

Příprava pokrmů 1 

Technická praktika 1 

Seminář z přírodopisu 1 

Pěstitelské práce 1 

Míčové hry 1 

Užité výtvarné činnosti 1 

Seminář z dějepisu 1 

Seminář z anglického jazyka 1 

 
     

Přehled využití týdnů 
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva  40 40 40 40 40 

 Celkem: 40 40 40 40 40 

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

Výuka dle rozpisu učiva  40 40 40 40 

 Celkem: 40 40 40 40 
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Poznámky k učebnímu plánu 

1) Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je rozdělena do těchto vzdělávacích oborů: Český jazyk a 

literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 

 Na realizaci předmětu Český jazyk a literatura je použito na 1. stupni 7 disponibilních hodin a 

na 2. stupni 1 disponibilní hodina nad rámec RVP 

 Jako Cizí jazyk je na škole vyučován Anglický jazyk od 3. do 9. ročníku. 
 Jako Další cizí jazyk se na 2. stupni vyučují předměty Ruský jazyk, Německý jazyk, a to v 8. a 

9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny v každém ročníku. Žáci v 8. ročnících si povinně vyberou 

k realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk právě jeden z těchto 

vyučovacích předmětů. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelných předmětech 

Seminář z českého jazyka a Seminář z anglického jazyka. 

 Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk je možné nahradit v 

nejlepším zájmu žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně dle §16 odst. 2 

písm. b) jiným vzdělávacím obsahem v rámci IVP, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi 

doporučena školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich 

poskytováním. 

2) Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je naplňována vzdělávacím oborem Matematika, k jehož realizaci jsou 

na 1. stupni použity 4 disponibilní hodiny a na 2. stupni 3 disponibilní hodiny nad rámec RVP. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu 
Seminář z matematiky. 

3) Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je vyučována v rámci vzdělávacího oboru Informační 

technologie od 3. do 7. ročníku, přičemž na 1. i na 2. stupni jsou pro výuku použity vždy 2 hodiny z disponibilní 

dotace. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu 

Informační a komunikační technologie. 

4) Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je rozdělena do tří vyučovacích předmětů, a to do Prvouky, která se vyučuje 

jako samostatný předmět v 1. - 3. ročníku po dvou hodinách týdně, Přírodovědy, která se vyučuje jako samostatný 

předmět ve 4. ročníku po jedné a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně a Vlastivědy, která se vyučuje jako 

samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku po dvou hodinách týdně (1 hodina je z disponibilní dotace). 

5) Vzdělávací oblast Člověk a společnost je členěna do vzdělávacích oborů Dějepis (s 1 hodinou z disponibilní dotace) 

a Výchovy k občanství, které se vyučují v 6. - 9. ročníku. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu 
Seminář z dějepisu. 

6) Vzdělávací oblast Člověk a příroda je rozdělena na 2. stupni do vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie, Přírodopis a 

Zeměpis. Fyzika a Přírodopis se vyučují v 6. - 9. ročníku s 1 hodinou z disponibilní dotace nad rámec RVP, Chemie 

v 8. a 9. ročníku s 1 disponibilní hodinou a Zeměpis v 6. - 9. ročníku se 2 disponibilními hodinami. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu 
Seminář z přírodopisu. 

7) Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována od 1. - 9. ročníku pomocí vzdělávacích oborů Hudební výchova a 

Výtvarná výchova. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu Užité 
výtvarné činnosti. 

8) Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je členěna do vzdělávacích oborů Tělesná výchova, která se vyučuje v 1. - 9. 
ročníku, a Výchova ke zdraví, která se učí jako samostatný předmět v 6. - 8. ročníku (s 1 hodinou z disponibilní 
dotace). 
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 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu 
Míčové hry. 

9) Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje předmět Praktické činnosti, které se učí v 1. - 5. ročníku po 1 hodině 

týdně a v 7. ročníku po 2 hodinách týdně (z toho 1 je disponibilní) a předmět Svět práce, který se učí v 8. a 9. 

ročníku. 

 V případě zájmu může být tato oblast dále plněna v 8. a 9. ročníku ve volitelných předmětech 

Příprava pokrmů, Pěstitelské práce a Technická praktika. 

10) Žáci 8. a 9. tříd si mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů dva dle svého zájmu. Tyto předměty se pak na 

škole vyučují v blocích s celkovou disponibilní dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku (1 hodina týdně na 1 

vyučovací předmět). Celkový počet hodin a předmětů v rámci školy je přizpůsoben zájmu žáků a organizačním 

možnostem školy v daném školním roce. Všechny volitelné předměty mají návaznost na povinné předměty. Na 

škole nabízíme tyto volitelné předměty: 

 Seminář z českého jazyka 
 Seminář z anglického jazyka 
 Seminář z matematiky 
 Informační a komunikační technologie  
 Seminář z dějepisu 
 Seminář z přírodopisu 
 Užité výtvarné činnosti 
 Míčové hry 
 Příprava pokrmů 
 Pěstitelské práce  
 Technická praktika 

11) Disponibilní hodiny: 

 

Škola využívá disponibilní časovou dotaci k realizaci takových vzdělávacích obsahů, které podporují specifická 

nadání a zájmy žáků a pozitivně motivují žáky k učení.  

V případě žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v IVP k zařazení 

předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena školským poradenským 

zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 

12) Pro aktivní využití volného času a pro větší efektivitu vzdělávání žáků škola nabízí výuku v nepovinných 

předmětech, které rozvíjejí talent, nadání a zájmy žáků, a umožňují tak individuální rozvoj každého žáka ve 

prospěch jeho osobnostního maxima. Nabídka nepovinných předmětů je uvedena v příloze ŠVP. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Předmět a  
počet 

disponibilních 
hodin 

ČJ - 1h  
ČJ - 3h 
M - 1h 

ČJ - 2h 
M - 1h 
IT - 1h 

ČJ - 1h 
M - 1h 
IT - 1h 

ČJ - 2h 
M - 1h 
Vl - 1h 

M - 1h 
IT - 1h 

IT - 1h 
Pč - 1h 

ČJ - 1h 
M - 1h 
F - 1h 

Vz - 1h 
Vol. před- 
měty -  2h 

M - 1h 
D - 1h 

CH - 1h 
Př - 1h 
Z - 2h 

Vol. před- 
měty - 2h 

Celkem 1 4 4 3 4 2 2 6 8 
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 Učební osnovy 

 Jazyk a jazyková komunikace 

Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá 

úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková 

výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a 

dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně 

uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. 

 Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace navazuje na konkrétní oblasti v RVP a realizuje se ve 

vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich 

využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří 

složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah 

jednotlivých složek vzájemně prolíná. 

 V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně 

psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším 

situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a 

jeho výstavbu. 

  V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí 

se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním 

předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a 

prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je 

podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání 

většiny informací, ale i předmětem poznávání. 

  V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, 

postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od 

skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce 

literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní 

hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. 

Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené v RVP ZV jako 

doplňující vzdělávací obor. 

 Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností 

zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci 

integrované Evropy a světa. 

 Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení 

úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky). 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáky k: 
 pochopení jazyka jako historického a kulturního vývoje národa, důležitého sjednocujícího činitele 

národního společenství 
 pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 
 rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i 

kulturního bohatství     

 rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti vnímání a 

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

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

rámci interkulturní komunikace 

 samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 

prameny i s texty různého zaměření 

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

 individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení 
pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení 
emocionálního a estetického vnímání  

 

5.1.1 Český jazyk a literatura 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

8+1 7+3 7+2 6+1 5+2 

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

4 4 3+1 4 

 

Charakteristika předmětu 

 Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura vychází z konkrétní oblasti v RVP a je zaměřeno na: 
 orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 

 vyjádření reakcí a pocitů žáků 

 rozvoj emocionálního a estetického cítění 

 pochopení role v různých komunikačních situacích 

 rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 

 porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora a hlavní myšlenky 

 vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků 

 využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností 

potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání, učení žáků vlastní tvorbě a prezentaci 

 Vyučovací předmět je úzce spjat s dramatickou výchovou, matematikou, s naukovými a výchovnými předměty, s 

informačními a komunikačními technologiemi. 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 

 1. ročník - 9 hodin týdně 
 2. ročník - 10 hodin týdně 
 3. ročník - 9 hodin týdně 
 4. a 5. ročník - 7 hodin týdně 

 6. – 9. ročník – 4 hodiny týdně 

 Na vyučovací předmět Český jazyk a literatura navazuje povinně volitelný předmět Seminář z českého jazyka, který se 

vyučuje 1 hodinu týdně v 8. a 9. ročníku. 

 Obsah předmětu má komplexní charakter a je rozdělen do tří složek, které se vzájemně prolínají: 
 Komunikační a slohová výchova 
 Jazyková výchova      

 Literární výchova 

 Žáci každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně. 

Český jazyk 
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Metody a formy práce 

 Žáci využívají k učení různé formy a metody práce (frontální výuka, samostatná práce, projektové vyučování, 

problémové učení, práce s jazykovými příručkami a slovníky, řečnická cvičení, diskuze, besedy, slohová cvičení, rozbory 

textů). Během hodiny učitel a žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky.  

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 

o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 

o poznává smysl a cíl učení 

• Kompetence k řešení problémů 

o identifikuje problém 

o posuzuje situace 

o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 

• Kompetence komunikativní 

o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 

o naslouchá a rozumí různým druhům promluv 

o zapojuje se do diskuse 

o písemně zaznamenává své myšlenky 

o čte plynule, rozumí přečtenému a je schopen interpretovat 

o čte různé druhy textu 

o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 

o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 

o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o využívá získané komunikativní dovednosti 

• Kompetence sociální a personální 

o dovede přiměřeně prosadit sám sebe a své zájmy 

o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

• Kompetence občanské 

o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 

o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 

• Kompetence pracovní 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- pozitivně motivuje žáka 

Český jazyk 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       40 
 

- vede žáka k používání vhodných učebních pomůcek (slovníky, encyklopedie, jazykové příručky, 

PC programy, interaktivní tabule a jinou audiovizuální techniku) a dostupných informačních 

zdrojů 

- zaměřuje se na zadávání témat, která úzce souvisí se životem 

- podněcuje žáka k sebekontrole 

• Kompetence k řešení problémů 

- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další možnosti 

- vede žáka k analýze přečtených textů a kritickému posouzení jejich obsahu, porovnání jevů, 

zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění 

- zařazuje úkoly zaměřené na využití žákových zkušeností (získaných ze samostudia a četby) a jeho 

úsudku 

• Kompetence komunikativní 

- zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma 

- využívá diskusní kroužky a besedy 

- nabízí žákovi různé formy kulturního vyžití (filmy, divadelní představení, koncerty, interaktivní 

výstavy, návštěvy knihoven, muzeí a galerií) 

• Kompetence sociální a personální 

- podporuje poklidné a přátelské vztahy ve vyučovacím procesu 

- napomáhá k posilování sebedůvěry žáka a jeho individuálnímu rozvoji 

- zařazuje skupinovou práci a důsledně trvá na dodržování stanovených pravidel (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce) 

• Kompetence občanské 

- podporuje vhodné projevy chování a komunikace 

- motivuje žáka k pozitivním postojům k uměleckým dílům, k ochraně kulturního dědictví a ocenění 

našich tradic 

• Kompetence pracovní 

- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost připravovat se na výuku a plnit zadané úkoly 

- dbá na udržování pořádku, hygienu a bezpečnosti při práci 

Průřezová témata integrovaná do předmětu.  

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tematické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tematické okruhy 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 
 Multikulturalita 
 Kulturní diference 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tematické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Mezilidské vztahy 

Český jazyk 
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 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tematické okruhy 
 Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tematické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Stavba mediálních sdělení 
 Vnímání autora mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení 

5.1.1.1 1. ročník 

9 týdně, P 

1. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká 
- jednotlivá písmena a hlásky správně přečte, vysloví a 

napíše 
- učí se základní hygienické návyky při psaní 
- rozlišuje psací a tiskací písmena 
- píše psací písmena velké a malé abecedy 
- píše slabiky, jednoduchá slova a věty 
- užívá velké písmeno na začátku věty 
- dokáže opsat psací písmo a přepsat tiskací písmo do psané 

podoby 
- dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět- učí se kontrolovat 

vlastní písemný projev 
- dokáže napsat vlastní jméno a příjmení, jména blízkých 
- snaží se tvořit smysluplné věty 
- dokáže dramatizovat jednoduchý text 
- učí se vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy- 

snaží se používat správné dýchání, přiměřené tempo, 
mimiku a gesta při mluveném projevu 

- pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou 
výslovnost 

- rozvíjí slovní zásobu 
- reprodukuje text 
- ovládá komunikační žánr - pozdrav, oslovení, omluva, 

prosba, vzkaz 
- ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného 

rozsahu a náročnosti  

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

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

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

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

Písmena a hlásky 
Psaní 

- základy psaní 
- opis, přepis 
- diktát 

Vyjadřovací schopnosti 
- tvoření vět, dramatizace textu, vypravování 
- technika mluveného projevu 
- rozvoj slovní zásoby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 

Výtvarná výchova 
1. ročník 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem  

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk 
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2. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- čte slabiky, slova, věty 
- ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, 

člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 
- tvoří jednoduché věty 
- hlasitě čte jednoduché věty, snaží se o správnou intonaci, 

tiché čtení 
- rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat 
- rozvíjí techniku čtení 

Čtení 
- slabiky, slova, věty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

1. ročník 
Lidé kolem nás 

 

Výtvarná výchova 

1. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 

Lidé kolem nás 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem  

Pracovní činnosti 
1. ročník 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) 
- dokáže básničku recitovat 
- zná rozpočítadla, říkanky, hádanky 
- dokáže poprosit, poděkovat, omluvit se, poblahopřát 

Vyjadřovací schopnosti 
- recitace 
- jednoduché zdvořilostní fráze 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
     Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Práce s drobným materiálem 

 

Výtvarná výchova 

1. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem  

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Prvouka 

              Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 
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5.1.1.2 2. ročník 

7+3 týdně, P 

1. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu 
- umí naslouchat, zvládá mluvený a písemný projev 
- zdokonaluje techniku čtení 
- reaguje na jednoduché pokyny a jednoduchá sdělení 
- rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk 
- spisovně se vyjadřuje ve větách 
- snaží se vyjádřit svůj názor, pocity 
- podle obrázkové osnovy vypráví děj 
- umí naslouchat druhému 
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 
- ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený 

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

psaním 

Čtení 
- tiché a hlasité čtení 
- technika čtení 
Vyjadřovací schopnosti 
- spisovný, nespisovný jazyk 
- vypravování děje 
- pravidla rozhovoru 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 
2. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem  

Pracovní činnosti 
1. ročník 

Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Hudební výchova 
Instrumentální činnosti 
Vokální činnosti 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

2. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě (mimo morf. šev) 
- zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek 
- píše správně ú, ů (mimo morfologický šev) 
- osvojuje si psaní párových souhlásek - spodobu na konci i 

uprostřed slov 
- rozděluje slova na slabiky 
- rozděluje slovo na konci řádku 
- rozlišuje vlastní jména osob a zvířat 
- porovnává významy slov, slova protikladná a souznačná, 

nadřazená a podřazená 
- učí se abecedu, řadí slova podle abecedy 
- tvoří smysluplné věty ze slov 
- řadí věty v textu 
- pozná konec věty a začátek věty následující 
- začátky vět píše velkým písmenem 
- rozlišuje druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací 
- zná a správně používá interpunkční znaménka (., ?, !) - 

zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis 
jednoduchých textů 

- zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - 
správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku 

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

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

- ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje 
mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové 
prostředky 

Zvuková stránka jazyka 
- dělení hlásek 
Pravopis 
- měkké a tvrdé souhlásky 
- u,ú,ů 
- párové souhlásky 
Slova, slovní zásoba 
- dělení slov 
- vlastní jména osob a zvířat 
- význam slov 
Abeceda 
Věty 
- řazení vět v textu 
- druhy vět 
- interpunkční znaménka 
Psaní 
- opis a přepis 
- hygienické návyky při psaní 

Český jazyk 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 

2. ročník 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem  

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 

3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- snaží se o správnou intonaci 
- umí naslouchat přednesu 
- rozlišuje poezii a prózu 
- odliší pohádku od vyprávění 
- dokáže přečtený text vyprávět 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 
- poznává literární druhy - poezie, próza 
- poznává literární žánry - básně, pohádky, vypravování, 

divadelní představení 

Čtení 
- správní intonace 
- rozlišení žánrů 
- reprodukce přečteného textu 
- vhodné frázování a tempo 
- literární druhy a žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Instrumentální činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 
 

Prvouka 

2. ročník 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem  
Pracovní činnosti 

1. ročník 
Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Instrumentální činnosti 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
  

Český jazyk 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       45 
 

5.1.1.3 3. ročník  

7+2 týdně, P 

1. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary 

podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
- poznává žánry písemného projevu - vypravování podle 

osnovy, popis zvířete, popis předmětu, popis osoby, 
omluvenka, blahopřání 

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

- 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 

Vyjadřovací schopnosti 
Psaní 

- technika psaní, kontrola psaného projevu 
- žánry písemného projevu - vypravování, popis, omluvenka, 

blahopřání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Anglický jazyk 
4. ročník 

Psaní 
Mluvení 

Informační technologie 
3. ročník 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků  

Pracovní činnosti 
3. ročník 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Informační technologie 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

2. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná abecedu 
- řadí slova podle abecedy, vyhledává v seznamech 
- zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je 

použít ve větě 
- rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova a na konci 
- osvojuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek 
- zná obojetné souhlásky 
- pozná slovotvorný základ (kořen, předpona, přípona) 
- zná vyjmenovaná slova a přiřazuje slova příbuzná a 

zdůvodňuje jejich pravopis 
- vyjmenuje slovní druhy 
- rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
- učí se zařazovat slova v základním tvaru ke slovním druhům 
- pozná předložky a umí je napsat s podst. jménem 
- pozná spojky 
- pozná podstatné jméno 
- určuje rod, číslo, pád podst. jm., seznámí se s pádovými 

otázkami 
- píše správně vlastní jména osob a zvířat a místních 

pojmenování 
- pozná sloveso 
- určuje osobu, číslo a čas sloves 
- ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného 

významu-děj, věc, okolnost, vlastnost 
- ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 
- ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické 

tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
- 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 

Abeceda 
- řazení a vyhledávání slov 
Slova souznačná a protikladná 
Znělé a neznělé souhlásky a jejich pravopis 
Vyjmenovaná slova 
- slovotvorný základ 
- řada vyjmenovaných slov 
- slova příbuzná 
Slovní druhy 
- přiřazování slov ke sl. druhům 
- předložky 
- spojky 
Podstatná jména 
- rod, číslo, pád 
- pravopis názvů ulic a měst 
- pravopis vlastních jmen osob a zvířat 
Slovesa 
- osoby, číslo, čas 
Věta 
- rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím 
  

Český jazyk 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Informační technologie 

3. ročník 
Vyhledávání informací a komunikace 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme  

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Informační technologie 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu 

literární texty přiměřené věku 
- čte potichu i předčítá nahlas 
- orientuje se v textu 
- využívá četbu jako zdroj poznatků 
- čte s porozuměním 
- 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 

Čtení 
- zdokonalování čtení 
- orientace v textu 
- četba jako zdroj poznatků 
- čtení s porozuměním 
- reprodukce textu 
- literární druhy a žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Anglický jazyk 

4. ročník 
Čtení s porozuměním 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas; Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme  

Pracovní činnosti 
3. ročník 

Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 

5.1.1.4 4. ročník 

6+1 týdně, P 

1. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- seznámí se s jazykem jako s prostředkem komunikace 
- zdokonaluje techniku psaní - úhledný, přehledný, čitelný 

písemný projev, kontrola psaného - vypravuje podle osnovy 
- využití osnovy při psaní vypravování, popisu a dopisu 
- popíše jednoduchou věc 
- učí se vytvářet zkrácený zápis textu 
- při vypravování a popisu užívá slova výstižná, spisovná, 

citově zabarvená 
- kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu 
- vyjadřuje se v běžných situacích 
- zvládne jednoduchou grafickou úpravu textu 
- poznává písemné formy společenského styku - dopis, 

blahopřání 
- poznává písemné formy úředního styku - tiskopisy 

Čtení 
- praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků v textu) 
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová 
slova) 

Naslouchání 
- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) 
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat 
slyšené, reagovat otázkami) 

Mluvený projev 
- základy mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) 
- vyjadřování závislé na komunikační situaci 
- komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 
zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového 
materiálu) 
- základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), 

mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 
Písemný projev 

- základní hygienické návyky (správné držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) 
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, 
formální úprava textu) 
- žánry písemného projevu – adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin 
omluvenka; zpráva, oznámení, vzkaz, inzerát, dopis, popis; 
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 

Český jazyk 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Matematika 

4. ročník 
Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Pracovní činnosti 
4. ročník 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

              Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Vlastivěda 

Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

2. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozliší větu jednoduchou a souvětí 
- určuje základní skladebné dvojice ve větě jednoduché 
- seznámí se s pravidlem shody přísudku s podmětem 
- z vět jednoduchých vytvoří souvětí 
- určuje počet vět v souvětí 
- rozlišuje slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, 

opozita, slova citově zabarvená 
- užívá slova spisovná, výstižná, slova citově zabarvená 
- rozlišuje slova ohebná a neohebná 
- rozlišuje předpony (od-,nad-,před-,pod-,roz-,bez-) a 

předložky a správně je píše 
- určuje slovní základ (předpona, kořen, přípona) 
- rozlišuje obojetné souhlásky 
- určuje slovní druhy ve větě 
- zná vzory podstatných jmen 
- určuje rod, číslo, pád a vzor 
- skloňuje podst. jm. podle vzorů 
- píše správně zeměpisné názvy ČR, historických osob a 

jiných pojmenování z našich dějin - pozná zvratná slovesa, 
neurčitek 

- určuje určit osobu, číslo, čas 
- časuje slovesa v času přítomném, minulém, budoucím- 

vyhledává v abecedním seznamu (rejstřík, slovník, telef.  
seznam) 

- správně píše skupiny bě – bje, pě, vě – vje 
- uvádí příklady užití ve větách 
- učí se orientovat v Pravidlech českého pravopisu 

Zvuková stránka jazyka 
- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 

souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk) 

Slovní zásoba a tvoření slov 
- slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma 
- stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) 
Tvarosloví 
- slovní druhy, tvary slov 
Skladba 
- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 
Pravopis 
- lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen) a 

syntaktického (shoda přísudku s holým podmětem) 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Anglický jazyk 

4. ročník 
   Psaní 

Mluvení 
5. ročník 

   Psaní 
Mluvení 

Informační technologie 
4. ročník 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Přírodověda 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

 

Přírodověda 
4. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 
Lidé a čas  

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Vlastivěda 
Lidé kolem nás 

Český jazyk 
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Vlastivěda 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Místo, kde žijeme 
Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Matematika 
              Závislosti, vztahy a práce s daty 

3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- čte plynule nahlas i potichu 
- volí náležitou intonaci, přízvuk, tempo a pauzy 
- rozumí přiměřeně náročnému textu a umí ho reprodukovat 
- odliší podstatné a okrajové informace 
- rozliší verš a prózu, recituje 
- dokáže si vybrat četbu podle svého zájmu a učí se tvořit 

zápis do deníku 
- učí se vypisovat jednoduché údaje ze slovníků a 

encyklopedií 
-  vyjadřuje zážitky slovně, písemně a dramatizací  
-  rozvíjí čtenářství - knihovna... 
- seznámí se s autory dětských knih 
- seznamuje se s tvorbou spisovatelů a básníků - B. 

Němcová, K. J. Erben, J. Seifert, F. Halas, M. Macourek, A. 
Lindgrenová 

- poznává literární druhy - poezie, próza, drama 
- poznává literární žánry - báseň, pohádka, povídka, bajka, 

pověst 

- poslech literárních textů 
- zážitkové čtení a naslouchání 
- tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 

literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

- základní literární pojmy – literární druhy a žánry – 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Anglický jazyk 

5. ročník 
Čtení s porozuměním 

Přírodověda 

4. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Hudební teorie 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Přírodověda 

4. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas  

Pracovní činnosti 

4. ročník 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

Vlastivěda 

Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

  

Český jazyk 
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5.1.1.5 5. ročník 

6+1 týdně, P 

1. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty 

potichu i nahlas 
- ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu 

vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 
- ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého 

sdělení 
- ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení 

a zapamatuje si z něj podstatná fakta 
- ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, 

zanechává vzkaz a na záznamníku 
- ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 
- ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo 

podle svého komunikačního záměru 
- ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a 

vhodně ji užívá podle komunikační situace 
- ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální 

jednoduché komunikační žánry 
- ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě 

vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením 
časové posloupnosti 

Čtení 
- praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost 
orientačních prvků v textu) 
- věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová 
slova) 
Naslouchání 
- praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem) 
- věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní – zaznamenat 
slyšené, reagovat otázkami) 
Mluvený projev 
- základy mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) 
- vyjadřování závislé na komunikační situaci 
- komunikační žánry – pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, 
zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového 
materiálu) 
- základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení 
dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), 
mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 
Písemný projev 
- základní hygienické návyky (správné držení psacího náčiní, 
hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) 
- technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, 
formální úprava textu) 
- žánry písemného projevu – adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin 
omluvenka; zpráva, oznámení, vzkaz, inzerát, dopis, popis; 
jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Matematika 

5. ročník 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Vlastivěda 

5. ročník 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

5. ročník 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Hudební výchova 

Vokální činnosti 
 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

  

Český jazyk 
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2. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

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

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

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

- ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 
- ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné 

základní skladební dvojici označuje základ věty 
- ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně 

změní větu jednoduchou v souvětí 
- ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle 

potřeby projevu je obměňuje 
- ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných 

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

Zvuková stránka jazyka 
- sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a 

souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, 
přízvuk) 

Slovní zásoba a tvoření slov 
- slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, 

antonyma, synonyma, homonyma 
- stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) 
Tvarosloví 
- slovní druhy, tvary slov 
Skladba 
- věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 
Pravopis 
- lexikální, základy morfologického (koncovky podstatných jmen a 

přídavných jmen tvrdých a měkkých) a syntaktického (shoda 
přísudku s holým podmětem) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Matematika 

5. ročník 
Číslo a početní operace 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Vlastivěda 

5. ročník 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Matematika 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

  

Český jazyk 
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3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je 
- ČJL-5-3-02 volně reprodukuje text podle svých schopností, 

tvoří vlastní literární text na dané téma 
- ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a 

neuměleckých textů 
- ČJL-5-3-04 při jednoduchém rozboru literárních textů 

používá elementární literární pojmy 

- poslech literárních textů 
- zážitkové čtení a naslouchání 
- tvořivé činnosti s literárním textem – přednes vhodných 

literárních textů, volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, dramatizace, vlastní výtvarný doprovod 

- základní literární pojmy – literární druhy a žánry – 
rozpočitadlo, hádanka, říkanka, báseň, pohádka, bajka, 
povídka; spisovatel, básník, kniha, čtenář; divadelní 
představení, herec, režisér; verš, rým, přirovnání 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodověda 
5. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Hudební teorie 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Vlastivěda 
5. ročník 

Místo, kde žijeme 
Pracovní činnosti 

5. ročník 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

Vlastivěda 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Přírodověda 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Matematika 
Číslo a početní operace 

 

5.1.1.6 6. ročník 

4 týdně, P 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tvarosloví 

- správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary daných slovních 
druhů, umí je vhodně použít 

• Jazykové příručky 
- dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami 

• Pravopis 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, morfologický a 
syntaktický ve větě a souvětí 

• Skladba 
-rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v 
souvětí 

• Zvuková stránka jazyka 
- spisovně vyslovuje česká slova 

• Obecné poučení o jazyce 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 
jejich použití 

Tvarosloví 
- slovní druhy 
- podstatná jména 
- přídavná jména 
- zájmena, číslovky 
- slovesa 
Jazykové příručky 
- Pravidla českého pravopisu 
- Slovník spisovné češtiny 
- Stručná mluvnice česká 
Pravopis 
Skladba a větné členy, věta jednoduchá a souvětí 
Zvuková stránka jazyka a spisovná a nespisovná výslovnost 
Obecné poučení o jazyce 
Rozvrstvení národního jazyka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

  

Český jazyk 
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3. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vybrané slohové útvary 

- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, vhodnými jazykovými 
prostředky 

- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně jej užívá 
- vzhledem ke svému komunikačnímu záměru 
- uspořádává informace v textu s ohledem na jeho účel, tvoří 

text s dodržování pravidel mezivětného navazování 
- vyhledává hlavní myšlenky textu, vytváří výpisky nebo výtah 
- učí se rozpoznávat manipulativní komunikaci v masmédiích 
- uplatňuje kultivovaný projev, dodržuje základy hlasové 

hygieny 

Poučení o slohu 
Vybrané slohové útvary 
- vypravování 
- výtah, výpisky 
- zpráva, oznámení 
- popis 
- dopis 
- formy společenského styku 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Příprava pokrmů 

8. ročník 
Příprava pokrmů 

9. ročník 
Příprava pokrmů 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 

prevence Anglický jazyk 

Mluvení 
Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

4. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a 

jazyk díla a interpretuje smysl díla 
- formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení 
- rozlišuje literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci 
- vyhledává informace v různých zdrojích – encyklopedie, 

internet- rozvíjí a opakuje herní situace, přijímá herní 
pravidla a tvořivě je rozvíjí 

- uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuj 
základy hlasové hygieny a správného držení těla 

- bajky 
- pohádky 
- pověsti 
- poezie 
- povídky ze života dětí 
- dramatická výchova - práce s dechem, správné tvoření 

hlasu, verbální a neverbální komunikace 
   

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Dějepis 

7. ročník 
Evropa 17. století 
Český stát v období vrcholného 
středověku 

8. ročník 
Evropa a svět na přelomu 19. a 20.st.  

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

Výchova k občanství 

6. ročník 
Život v čase 

Dějepis 

Antika 

  

Český jazyk 
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5.1.1.7 7. ročník 

4 týdně, P 
 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nauka o významu slov 

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

- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a 
v souvětí 

- pracuje s jazykovými příručkami a slovníky 
- správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 

vědomě jich používá v dané situaci 
- zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i 

syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 

Nauka o významu slov 
- věcný význam slov 
- práce se Slovníkem spisovné češtiny 
- synonyma, homonyma, antonyma   
Odvozování jmen a sloves 
Slovní zásoba a její obohacování 
- odvozování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 
Slovesa 
- mluvnické kategorie 
- osoba, číslo, čas, způsob 
- slovesa (vid, rod) 
Neohebné slovní druhy 
- příslovce, předložky 
- spojky 
- částice a jejich úloha ve větě, citoslovce 
Skladba 
- výpověď a věta 
- věty jednočlenné a dvojčlenné 
- základní větné členy 
- rozvíjející větné členy 
- přístavek 
- druhy vedlejších vět 
Pravopis 
- psaní velkých písmen 
- vyjmenovaná slova 
- koncovky podstatných a přídavných jmen 
- skupiny hlásek při odvozování 
- shoda podmětu s přísudkem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

2. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Komunikační a slohová výchova 

- uspořádává informace v textu účelně, vytváří koherentní text 
s dodržováním pravidel mezivětného navazování 

- vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke 
svému komunikačnímu záměru 

- používá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému projevu a k tvořivé práci s textem 

- propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním 
vyjádření, dokládá souvislosti mezi prožitkem a jednáním - v 
mluveném projevu vhodně užívá verbálních i nonverbálních 
prostředků řeči 

Komunikační a jazyková výchova 
- popis pracovního postupu 
-popis uměleckého díla 
- líčení 
- životopis 
- charakteristika 
- výtah, žádost 
- vypravování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

8. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

Pracovní činnosti 
7. ročník 

Technické práce 

 

3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozvíjí, variuje a opakuje herní situace s partnerem i ve 

skupině, přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je- 

formuluje dojmy z četby, návštěvy divadelního a filmového 
představení 

- porovnává různé ztvárnění téhož námětu v literatuře a v 
dramatu- přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako 
ke společnému tvůrčímu procesu, ve kterém přijímá a plní 
své úkoly 

- literární druhy (poezie, próza, drama) 
- literární žánry (povídka, román, bajka, pověst…) 
- významy literárních pojmů epos, báje, mýtus, balady, 

konkrétní příklady těchto literárních útvarů 
- rytmus a rým básně, zvukomalebnost 
- základní pojmy (poezie, próza, verš, sloka, pohádka, bajka, 

pověst...) 
- literárně výchovné aktivity (besedy, film, divadlo, referáty, 

popř. čtenářský deník nebo portfolium) 
- dramatická výchova – komunikace v herních situacích, 

typová postava, dramatické situace, příběh, přednes 

Český jazyk 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

 Hudební výchova 

7. ročník 
Hudební teorie 

Výchova k občanství 

Já a okolní svět 
Dějepis 

Český stát v období vrcholného 
středověku 

5.1.1.8 8. ročník 

3+1 týdně, P 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby 
- obohacování slovní zásoby, rozezná slova přejatá - 

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a 

v souvětí 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 

morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 
- rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu 

Obohacování slovní zásoby 
- nauka o tvoření slov 
- slova přejatá 
Tvarosloví 
- skloňování obecných jmen přejatých a cizích jmen vlastních- 
slovesný vid 
Pravopis 
- i/y v koncovkách 
- předpony s-, z-, vz- a předložky s/se, z/ze 
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
Skladba 
- zopakování věty jednoduché a souvětí, druhů vedlejších vět- 
významové poměry mezi souřadně spojenými větami hlavními, 
větnými členy a vedlejšími větami 
- souvětí souřadné a podřadné 
- spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí 
- jazykové rozbory, složitější souvětí 
Obecné výklady o českém jazyce 
- slovanské jazyky 
- útvary českého jazyka a jazyková kultura 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

2. Komunikační a slohová výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky 

vhodnými pro danou komunikační situaci 
- odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá 

spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému 
komunikačnímu záměru - využívá základy studijního čtení – 
vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, 
vytváří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z 
přečteného textu 

- využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně 
správnému písemnému projevu, k tvořivé práci s textem 
nebo k vlastnímu tvořivému psaní 

- rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační 
záměr 

Úvod do učiva slohu 
- cíl stylistiky 
- jazykové styly 
- slohové postupy 
- slohové útvary 
Výtah 
- osnova 
- citace 
- výpisky 
Charakteristika 
-vnější a vnitřní 
-přímá a nepřímá 
Výklad 
Líčení 
Úvaha 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

8. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

 

  

Český jazyk 
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3. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozlišuje základní literární druhy a žánry, rozpoznává základní 

rysy výrazného individuálního stylu autora 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, dokládá to 

argumenty 
- vyhledává informace v různých zdrojích – katalogy, 

encyklopedie, internet 
- zformuluje písemně i ústně své dojmy z četby, návštěvy 

divadelního nebo filmového představení 
- prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává 

hlavní téma a konflikt, uvědomuje si analogie mezi fiktivní 
situací a realitou 

- přistupuje k dramatické tvorbě jako ke společnému tvůrčímu 
procesu, přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za 
společnou tvorbu a prezentaci jejího výsledku 

- biografická literatura faktu a biografický román- cestopis 
- antický hrdinský epos, řecká tragédie a pověst 
- vizuální poezie 
- epigram 
- středověký hrdinský a rytířský epos, kronika, pověst 
- rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich parodie 
- texty Nového zákona a křesťanská tradice v literatuře, 

legenda a pověst 
- balada lidová a autorská, téma smrti a nemrtvých 
- lidová slovesnost a její ohlasy 
- básnická povídka a romantická lyrika 
- romantická povídka a román 
- povídka, epigram, deník, komiks 
- humoristická literatura 
- hrdinové fantasy literatury a mýtů 
- dramatická výchova – jevištní postava, vstup do role, 

inscenační prostředky a postupy 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Dějepis 

9. ročník 
2. světová válka 

Hudební výchova 

8. ročník 
Hudební teorie 

Hudební výchova 

7. ročník 
Hudební teorie 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 

5.1.1.9 9. ročník 

4 týdně, P 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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-9-2-03 samostatně pracuje s Pravidly českého 
pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalším 
slovníky a příručkami 

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

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

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

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

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

Slovní zásoba, význam slov a tvoření slov 
- slovní zásoba a význam slova 
- nauka o tvoření slov 
- tvarosloví - slovní druhy 
- skladba - věta a souvětí 
- tvoření vět a souvětí 
Pravopis a zvuková stránka jazyka 
- vlastní jména 
- hlásky a hláskové skupiny 
Obecné výklady o jazyce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

 

Ruský jazyk 

9. ročník 
Mluvení 

8. ročník      
Mluvení 

  

Český jazyk 
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2.  Komunikační a slohová výchova 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 

- 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 

- 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-9-1-04 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  

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

- 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  

Slohové styly a komunikační dovednosti 
- úvod do slohu 
- výklad 
- popis – pracovního postupu, uměleckého díla 
- subjektivně zabarvený - líčení 
- charakteristika 
- vypravování 
- úvaha 
- proslov, diskuse, fejeton 
- funkční styly 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
Vnímání autora mediálních sdělení 
Stavba mediálních sdělení 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Kreativita 
Seberegulace a sebeorganizace 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

9. ročník 
                Ověřování komunikačních účinků 

Seminář z anglického jazyka 

9. ročník 

Psaní 
Německý jazyk 

              Mluvení 

  

Český jazyk 
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4. Literární výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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  

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

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

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

- 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 

Vývoj české a světové literatury 
- české a světové literární památky (renesance, baroko, klasicismus) 
- česká a světová literatura v 19. století 
- česká a světová literatura ve 20. století 
- česká literatura na počátku 21. století - samizdatová a exilová 

literatura 
- literární druhy - poezie, próza, drama 
- literární žánry - povídky, novely, romány protiválečné, 
- psychologické, ze současnosti - 

epigram, pásmo, kaligram, 
balada 

- poezie protiválečná, všedního dne 
- literárně výchovné aktivity - besedy, divadla, filmy, výstavy, popř. 

čtenářský deník 
- dramatická výchova  - základní  stavební prvky dramatu, současné 

dramatické umění, základní divadelní druhy  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Vnímání autora mediálních sdělení 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 

Rozvoj schopností poznávání 

Dějepis 

9. ročník 
2. světová válka 

Seminář z dějepisu 

9. ročník 
Seminář z dějepisu - dějiny 19. - 
20. 
století 

Hudební výchova 

8. ročník 
Hudební teorie 

Dějepis 

9. ročník 
2. světová válka 

 

 

5.1.2  Anglický jazyk 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

0 0 3 3 3 

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

3 3 3 3 

 

Charakteristika předmětu 

 Jeho postupné osvojování pomáhá žáku snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility žáka jak v jeho 

osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje žákovi poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní tradice. Vede žáka k chápání cizího jazyka jako prostředku k získávání a 

předávání informací, k vyjádření žákových potřeb a prožitků a ke sdělování názorů. Učí žáka zvládnutí běžných pravidel 

mezilidské komunikace. Poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa, ale i pro 

práci s počítačem a internetem. 

 Je kladen důraz na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma i v zahraničí, také 

má za cíl rozšířit možnosti žáků v používání informačních a komunikačních technologií, jejichž pracovním jazykem je 

Český jazyk 
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nejčastěji jazyk anglický. Rozvíjí schopnost samostatného získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s 

jazykovými a literárními prameny, slovníky, internetem, … 

 Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce se stávají 

spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení. 

Žákům, kteří se věnovali anglickému jazyku v nepovinném předmětu již v 1. a 2. třídě a stejně tak i žákům nadaným, jsou 

přizpůsobeny tempo a obsah výuky a jsou zohledňovány individuální rozdíly ve schopnostech a dovednostech žáků tak, aby 

byly jejich jazykové znalosti maximálně rozvíjeny. 

 Vyučovací předmět anglický jazyk je spjat se zeměpisem, informační a komunikační technologií, výchovou k občanství. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět anglický jazyk je realizován jako povinný samostatný předmět ve 3. až 9. ročníku s touto časovou dotací: 

 3. – 9. roč. – 3 hodiny týdně 

 Pro výuku anglického jazyka je k dispozici odborná jazyková učebna.  

Metody a formy práce  

 Frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, projektové vyučování, práce se slovníkem, řečová a poslechová 

cvičení, diskuze, slohové práce, práce v odborné učebně  

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

• Kompetence k řešení problémů 

o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit případným 

nezdarem 

• Kompetence komunikativní 

o čte různé druhy textu 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 
o využívá získané komunikativní dovednosti 

• Kompetence sociální a personální 

o dovede přiměřeně prosadit sám sebe a své zájmy 

• Kompetence občanské 

o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- hodnotí práci žáka a učí žáka pracovat s chybou 

- vede žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání 

- na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- volí vhodné výukové metody s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáka 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení 

- vede žáka k tomu, aby se nenechal odradit případnými dílčími nezdary a vytrvale hledal konečné 

řešení problému 

Anglický jazyk 
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• Kompetence komunikativní 

- rozvíjí porozumění přiměřenému textu v AJ 

- předkládá žákovi různé druhy textů, plánů, map, schémat a učí ho s nimi pracovat a orientovat 

se v nich 

- připravuje žáka na komunikaci a dialog s jinými lidmi, na naslouchání jim 

- rozvíjí schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování a aplikaci gramatických jevů 

• Kompetence sociální a personální 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- vede žáka k přiměřenému prosazování sebe sama a respektování pravidel práce v týmu 

• Kompetence občanské 

- vychovává žáka jako svobodného občana, který uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- podporuje strategické myšlení, které vede k vytvoření správných pracovních návyků 

- vede žáka k dodržování bezpečnostních pravidel a hygienických zásad 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu.  

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Multikulturalita 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Poznávání lidí 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

  

Anglický jazyk 
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5.1.2.1 3. ročník 

3 týdně, P 

1. Řečové dovednosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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  

- 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  

- komiksy 
- krátké texty na známé téma 
- základní osobní informace (registrační karty) 
- pojmenuje věci a zvířata 
- rodina 
- pocity a nálady 
- vyhledávání slovní zásoby 
- barvy 
- číslovky 1 - 20 
- sloveso "have got" 
- zvuková stránka jazyka 
- osvojování neznámých hlásek 
- můj domácí mazlíček 
- dny, měsíce 
- oblečení 
- jídlo 
- zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- vyjádření libosti a nelibosti 
- dotaz na množství 
- dotazy na základní osobní informace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

3. ročník 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
1. ročník 

Číslo a početní operace 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 

5.1.2.2 4. ročník 

3 týdně, P 
 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
- 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 

- naše město- popis domu 
- škola 
- volný čas 
- počasí a příroda 
- rozvrh hodin 
- televizní program 
- říkanky a písničky 
- zdraví a nemoci 
- určování času 
- komiksy 
- pohlednice 
- popisy osob a věcí 
- orientace v plánku města 
- ověřování pravdivosti informací o zvířatech a jejich způsobu života 

- vyhledávání slovní zásoby 
- bydliště 
- dopravní prostředky 
- kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) - 

zvířata 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 
4. ročník 

Poslechové činnosti 
Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Prvouka 
3. ročník 

Lidé kolem nás 

Anglický jazyk 
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2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- používá známé fráze 
- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché ústní 

sdělení týkající se jeho základních potřeb 
- při ústní reprodukci jednoduchých rozhovorů používá 

osvojené fráze 
- doplní text podle kontextu 
- CJ-5-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní informace 

týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

- za podpory učitele udrží průběh konverzace v modelové 
situaci 

- CJ-5-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

- sloveso can 
- předložky místa 
- vazba there is/ there are 
- přítomný průběhový čas 
- přítomný prostý čas 
- minulý prostý čas (to be, have) 
- popis domu nebo bytu 
- počasí 
- moje škola 
- zájmy 
- tvoření otázek 
- sloveso "like" 
- slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní 

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

- oblíbené jídlo, předměty, televizní programy 
- sport a zdraví 
- týdenní rozvrh 
- živočichové 
- vyjádření času 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 

Hudební výchova 

4. ročník 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 

Prvouka 

3. ročník 
Místo, kde žijeme 

Přírodověda 

4. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vybaví si a rozumí slovní zásobě daných jednoduchých témat - 

rozumí a slovům, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a 
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu 

- CJ-5-3-01 vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, 
který se vztahuje k osvojovaným tématům 

- CJ-5-3-02 rozumí jednoduchým krátkým textům běžného života, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu 

- naše město - popis domu 
- škola 
- volný čas 
- počasí a příroda 
- rozvrh hodin 
- televizní program 
- říkanky a písničky 
- zdraví a nemoci 
- určování času 
- komiksy 
- pohlednice 
- popisy osob a věcí 
- orientace v plánku města 
- ověřování pravdivosti informací o zvířatech a jejich způsobu života 

- vyhledávání slovní zásoby 
- bydliště 
- dopravní prostředky 
- kalendářní rok (roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny) - 

zvířata 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

4. ročník 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Prvouka 

3. ročník 
Lidé kolem nás 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
  

Anglický jazyk 
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4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vhodně doplní slova či slovní spojení do textu 
- 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 

- sloveso can 
- předložky místa 
- vazba there is/ there are 
- přítomný průběhový čas 
- přítomný prostý čas 
- minulý prostý čas (to be, have) 
- popis domu nebo bytu 
- počasí 
- moje škola 
- zájmy 
- tvoření otázek 
- sloveso "like" 
- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- oblíbené jídlo, předměty, televizní programy 
- sport a zdraví 
- týdenní rozvrh 
- živočichové 
- vyjádření času 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Hudební výchova 

4. ročník 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

 

5.1.2.3 5. ročník 

3 týdně, P 
 

 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-5-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, 

které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností 
- 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 

- anglicky mluvící země 
- škola a její vybavení 
- rodina 
- režim dne 
- domácí mazlíčci 
- vyučovací předměty v anglické škole 
- písničky 
- komiksy 
- popisy obrázků 
- orientace v rozvrhu hodin 
- vyhledávání slovní zásoby 
- porozumění čtenému textu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

5. ročník 
Poslechové činnosti 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Prvouka 

3. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

 

  

Anglický jazyk 
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2.  Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- sloveso to be, to have got (ve všech osobách) – přítomný čas 
- určitý a neurčitý člen 
- přivlastňovací zájmena 
- pravidelné a nepravidelné tvary podstatných jmen v množném 

čísle 
- rozkazovací způsob 
- volný čas 
- pozice přídavných jmen 
- předložky 
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Hudební výchova 

5. ročník 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 

Prvouka 
3. ročník 

Lidé a čas 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vybaví si a používá slovní zásobu daných jednoduchých 

témat - využívá jednoduché autentické materiály k získávání 
potřebných informací 

- chápe obsah jednoduchých osobních dopisů 
- 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 

- anglicky mluvící země 
- škola a její vybavení 
- rodina 
- režim dne 
- domácí mazlíčci 
- vyučovací předměty v anglické škole 
- písničky 
- komiksy 
- popisy obrázků 
- orientace v rozvrhu hodin 
- vyhledávání slovní zásoby 
- porozumění čtenému textu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

5. ročník 
Uplatňování subjektivity 

Prvouka 

3. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 

 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- používá známé fráze 
- 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 
- využívá synonyma, antonyma 
- doplní text podle kontextu 
- seřadí věty podle obsahu 

- sloveso to be, to have got (ve všech osobách) - přítomný čas 
- určitý a neurčitý člen 
- přivlastňovací zájmena 
- pravidelné a nepravidelné tvary podstatných jmen v 

množném čísle 
- rozkazovací způsob 
- volný čas 
- pozice přídavných jmen 
- předložky 
- základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Výtvarná výchova 

5. ročník 
Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 

Prvouka 

3. ročník Lidé a čas 

 

 

 

Anglický jazyk 
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5.1.2.4 6. ročník 

3 týdně, P 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 
- CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

- zvuková podoba jazyka, rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům 
a komunikačním situacím 

- tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, nákupy a móda, 
škola 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Hudební výchova 

6. ročník 
Vokální činnosti 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zeptá se na základní informace 
- mluví o své rodině, kamarádech a volném čase 

- zvuková podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a 
komunikačním situacím - tematické okruhy - domov, rodina, 
bydlení, nákupy a móda, škola 

- mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární 
chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) 

- slovesa can, must 
- přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výchova ke zdraví 

Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně 
- srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky 

fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace 

- tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, nákupy a móda, 
škola 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- 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 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby 

- tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, nákupy a móda, 
škola 

- mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
  

  

Anglický jazyk 
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5.1.2.5 7. ročník 

3 týdně, P 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-1-01 rozumí informacím v jednoduchých poslechových 

textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně 
- CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

- zvuková podoba jazyka, rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním 
situacím 

- tematické okruhy - prázdniny a cestování, jídlo a stravovací 
návyky, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, nákupy, 
kultura, moderní technologie a média, počasí, příroda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Hudební výchova 

7. ročník 
Vokální činnosti 

 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech a dokáže o nich 
promluvit, zeptat se 

- CJ-9-2-02 mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném 
čase a dalších osvojovaných tématech 
 

- zvuková podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné 
výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující 
se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím 

- tematické okruhy - prázdniny a cestování, jídlo a stravovací 
návyky, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, nákupy, 
kultura, moderní technologie a média, počasí, příroda 

- mluvnice - rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

- základní gramatické struktury 

-  minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Zeměpis 
            7. ročník 
                  Regiony světa - Afrika, Amerika,  
                  Asie, Antarktida, Austrálie, oceány 
             8. ročník 

     Regiony světa - Evropa 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně 
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat prvky 
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, 
intonace 
- tematické okruhy - prázdniny a cestování, jídlo a stravovací 
návyky, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, nákupy, 
kultura, moderní technologie a média, počasí, příroda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- 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 

- grafická podoba jazyka - ovládání pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby 

- tematické okruhy - prázdniny a cestování, jídlo a stravovací 
návyky, reálie zemí příslušných jazykových oblastí, nákupy, 
kultura, moderní technologie a média, počasí, příroda 

- rozvíjení používání gramatických jevů 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
  

 

  

Anglický jazyk 
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5.1.2.6 8. ročník 

3 týdně, P 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, která se týká 
osvojovaných témat 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Seminář z anglického jazyka 

8. ročník 
Poslech s porozuměním  

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých jasně 

strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví, co bude 
dělat, kam půjde a na podobné výpovědi reaguje 

- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do strukturovaných 
rozhovorů a sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje 
apod. 

- mluví o své rodině, kamarádech, škole a volném čase- 
popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo 
propojených spojkami a příslovci 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným tématům a komunikačním 
situacím 

- tematické okruhy - rodina, domov, kamarádi, budoucnost a 
plány do budoucnosti, určování místa a času, příroda a 
nebezpečí 

- Británie 
- Londýn, orientace ve městě 
- základní gramatické struktury – rozvíjení používání 

gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa - Evropa 

Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa - Evropa 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledává v nich požadované informace 
- porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 

místech 
- vyhledává informace v autentických materiálech 

- slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov 
osvojené slovní zásoby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa - Evropa 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-4-01 vyplní základní údaje ve formuláři 
- napíše jednoduché texty o sobě, o rodině, škole, volném 

čase a dalších tématech 
- napíše jednoduchý text, dopis, e mail, vzkaz vyjadřující 

pozvání a prosbu za použití jednoduchých vět 

- rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 

- minulý čas, ago 
- minulý čas průběhový 
- společenské a kulturní prostředí – rodina, bydlení, volný čas, 

kultura, pocity a nálady, cestování, … 
- budoucí čas s will 
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci 

vztahující se k probíraným okruhům 
- práce se slovníkem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
  

  

Anglický jazyk 
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5.1.2.7 9. ročník 

3 týdně, P 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- porozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvy nebo konverzace týkající se osvojovaných témat 
- CJ-9-1-02 rozumí obsahu jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvy či konverzace, který se týká 
osvojovaných témat 

- schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického 
systému 

- tematické okruhy - škola, povinnosti a pravidla, cestování, 
filmový průmysl a média, oblečení a móda, zdraví, sport a 
volný čas, příroda, život teenagera 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- mluví o své osobě, rodině, kamarádech, škole, volném čase 

a osvojených tématech 
- CJ-9-2-01 zeptá se 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 

- rozvíjení slovní zásoby k ústní komunikaci 
vztahující se k probíraným okruhům 

- tematické okruhy - škola, povinnosti a pravidla, 
cestování, filmový průmysl a média, oblečení a 
móda, zdraví, sport a volný čas, příroda, život 
teenagera 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 

  

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, 

vyhledává v nich požadované informace 
- CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých 

každodenních autentických materiálech   
- odvodí z kontextu význam neznámých slov 
- rozumí obsahu textu týkajícího se každodenních témat 
- používá slovníky a jazykové příručky 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka 

- slovní a větný přízvuk, intonace 
- tematické okruhy - škola, povinnosti a pravidla, cestování, 

filmový průmysl a média, oblečení a móda, zdraví, sport a 
volný čas, příroda, život teenagera 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- CJ-9-4-03 reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo 

propojených spojkami a příslovci 
- odpoví písemně s použitím jednoduchých vět a spojení na 

krátké sdělení či otázky 
- CJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři   
- CJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat  

- předpřítomný čas 
- tematické okruhy - škola, povinnosti a pravidla, cestování, 

filmový průmysl a média, oblečení a móda, zdraví, sport a 
volný čas, příroda, život teenagera 

- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru 

- společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí 
- modální slovesa 
- frázová slovesa 
- výraz used to 

  

Anglický jazyk 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       68 
 

5.1.3 Ruský jazyk 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

3 3 

 

Charakteristika předmětu 

 Jako Další cizí jazyk je na naší škole v 8. a 9. ročníku vyučován Ruský jazyk. 

 Výuka je zaměřena na postupné osvojování a vnímání jazykových prostředků (tj. zvukové a grafické stránky jazyka, 

slovní zásoby a mluvnice) a na využití těchto prostředků v hovoru, čtení, poslechu a písemném projevu. 

 Připravuje žáka na aktivní život v multikulturní společnosti, k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k 

dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Vede žáka k chápání cizího jazyka jako prostředku k 

získávání a předávání informací, k vyjádření žákových potřeb a prožitků a ke sdělování názorů. Učí žáka zvládnutí běžných 

pravidel mezilidské komunikace. Žák se seznamuje s reáliemi, s odlišnými tradicemi a zvyky. Vede k formování vzájemného 

porozumění, tolerance k jiným národům a kulturám. 

 Rozvíjí schopnost samostatného získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními 

prameny, slovníky, internetem, … 

 Vyučovací předmět ruský jazyk je spjat se zeměpisem, informační a komunikační technologií, výchovou k občanství.  

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Ruský jazyk se vyučuje jako druhý cizí jazyk v 8. a 9. ročníku s touto časovou dotací: 

 8. ročník – 3 hodiny týdně 
 9. ročník -  3 hodiny týdně. 

 Pro výuku ruského jazyka je k dispozici odborná jazyková učebna.  

 

Metody a formy práce 

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, projektové vyučování, práce se slovníkem, řečová a poslechová 
cvičení 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 

o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, 

plánuje své další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

o Kompetence k řešení problémů 

o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit 

případným nezdarem 

 Kompetence komunikativní 

o čte různé druhy textu 

o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 

o využívá získané komunikativní dovednosti 
 Kompetence sociální a personální 

o dovede přiměřeně prosadit sám sebe a své zájmy 

Ruský jazyk 
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 Kompetence občanské 

o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 
 Kompetence pracovní 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 
• Kompetence k učení 

- hodnotí práci žáka a učí žáka pracovat s chybou 

- vede žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání 

- na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- volí vhodné výukové metody s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáka 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení 

- vede žáka k tomu, aby se nenechal odradit případnými dílčími nezdary a vytrvale hledal 

konečné řešení problému 

• Kompetence komunikativní 

- rozvíjí porozumění přiměřenému textu v RJ 

- předkládá žákovi různé druhy textů, plánů, map, schémat a učí ho s nimi pracovat a orientovat 

se v nich 

- připravuje žáka na komunikaci a dialog s jinými lidmi, na naslouchání jim 

- rozvíjí schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování a aplikaci gramatických jevů 

• Kompetence sociální a personální 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- vede žáka k přiměřenému prosazování sebe sama a respektování pravidel práce v týmu 

• Kompetence občanské 

- vychovává žáka jako svobodného občana, který uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- podporuje strategické myšlení, které vede k vytvoření správných pracovních návyků 

- vede žáka k dodržování bezpečnostních pravidel a hygienických zásad 

Průřezová témata integrovaná do předmětu.  
 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice  

Ruský jazyk 
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5.1.3.1 8. ročník 

3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně   

- 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 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 
povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny), reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- základní poučení o přízvuku, intonaci a výslovnosti 
- přízvučné a nepřízvučné slabiky 
- pohyblivý přízvuk u sloves  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu 
vedených rozhovorech 

- dokáže se seznámit a navázat kontakt – přes internet 
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v 
komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce 
se slovníkem 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a 
porozumění) 

- zvuková stránka jazyka, výslovnost 
- intonace oznamovací a tázací věty 
- časování sloves v přítomném čase 
- vyjádření záporu 
- podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- pohyblivý přízvuk u sloves 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Jazyková výchova 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 

k běžným tématům 
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 

dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných 
- tematických okruhů, práce se slovníkem 
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny) 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné 

povahy, týkající se jeho osoby, kamarádů, předmětů, které 
ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává – napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. se 
představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní 

- seznámení s grafickou podobou jazyka 
- pořadí písmen azbuky 
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny), reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) – číslovky 1 – 1000 

- časování sloves v přítomném čase 
- vyjádření záporu 
- podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4 
- osobní a přivlastňovací zájmena 

  

Ruský jazyk 
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5.1.3.2 9. ročník 

3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, 

osoby, činnosti nebo číselné a časové údaje) 
- porozumí významu slov, slovních spojení a přiměřeně 

obtížných vět 
- rozumí informacím v přiměřeně obtížných poslechových 

textech týkajících se každodenních témat 
- zachytí konkrétní situace (např. o osobách, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke 
každodenním tématům 

- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 
pokynům 

- rozumí přiměřeně obtížným větám, které se vztahují 
k běžným tématům 

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci 

- používá dvojjazyčný slovník 
- rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům 
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností, a reaguje na ně   

- 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  

- zvuková podoba jazyka, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- tematické okruhy – škola, volný čas, orientace ve městě, 
obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí – 
mapa Ruska – Moskva, Petrohrad 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 
- představí se, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, umí, má 

rád/nerad za použití jednoduchých vět 
-  (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, 

mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět – popíše skutečnosti, se kterými se 
běžně setkává za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět 

- dokáže vhodně reagovat v běžných řečových situacích, 
vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o 
známých tématech a činnostech 

- udrží průběh konverzace v modelové situaci 
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení 
a porozumění) – zvuková stránka jazyka, výslovnost 

- intonace 
- vykání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Jazyková výchova 

Dějepis 

2. světová válka 

Zeměpis 

7. ročník 
Regiony světa – Afrika, Amerika, Asie, 
Antarktida, Austrálie, oceány 

Ruský jazyk 
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3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci  

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných 
- tematických okruhů, práce se slovníkem 
- tematické okruhy – škola, volný čas, orientace ve městě, 

obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 
krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 
informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co 
dělá, zda souhlasí či nesouhlasí) 

- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail) vyjadřující např. 

poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu 
- popíše své svoje plány za použití vět řazených za sebou 

nebo propojených např. spojkami a, ale, protože 

- grafická podoba jazyka 
- tematické okruhy -  škola, volný čas, orientace ve městě, 

obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) – řadové číslovky 

- časování sloves 
- vykání 
- reálie 
- skloňování zájmen „kdo, co“ 
- minulý čas 
- předložkové vazby odlišné od češtiny – „posle, po“ 
- skloňování podstatných jmen 
- infinitivní typy vět 
- rozlišení „drugoj x vtaroj“ 
- nesklonná podstatná jména 

 

5.1.4 Německý jazyk 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

3 3 

 

Charakteristika předmětu 

 Německý jazyk jako jeden z Dalších cizích jazyků přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 

v rámci integrované Evropy a světa.  Vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Získané vědomosti 

může žák využívat a dále rozvíjet v českém jazyce a zeměpise. Vzdělání v německém jazyce jako dalším cizím jazyce 

předpokládá dosažení úrovně A1 jako společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět Německý jazyk je realizován jako volitelný předmět pro 8. a 9. ročník s dotací 3 hodiny týdně. Pro výuku 

německého jazyka je k dispozici odborná jazyková učebna. 

Metody a formy práce 

 Ve výuce se uplatňují obdobné metody a formy práce jako ve výuce 1. cizího jazyka – skupinová práce, frontální výuka, 

samostatná práce, problémové učení, projektové vyučování, práce s jazykovými příručkami a slovníky, analýza textů a 

kritické posouzení jejich obsahu, slohové práce, řečnická cvičení, diskusní kroužky, besedy. V úvahu se bere vyšší věk žáků, 

jejich jazyková zkušenost, znalosti a pracovní návyky získané v procesu osvojování českého a anglického jazyka. 

 

Ruský jazyk 

Německý jazyk 
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Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
 Kompetence k řešení problémů 

o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit případným 

nezdarem 

 Kompetence komunikativní 
o čte různé druhy textu 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o využívá získané komunikativní dovednosti 

 Kompetence sociální a personální 
o dovede přiměřeně prosadit sám sebe a své zájmy 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- hodnotí práci žáka a učí žáka pracovat s chybou 

- vede žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání 

- na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- volí vhodné výukové metody s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáka 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení 

- vede žáka k tomu, aby se nenechal odradit případnými dílčími nezdary a vytrvale hledal konečné 

řešení problému 

• Kompetence komunikativní 

- rozvíjí porozumění přiměřenému textu v NJ 

- předkládá žákovi různé druhy textů, plánů, map, schémat a učí ho s nimi pracovat a orientovat se 

v nich 

- připravuje žáka na komunikaci a dialog s jinými lidmi, na naslouchání jim 

- rozvíjí schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování a aplikaci gramatických jevů 

• Kompetence sociální a personální 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- vede žáka k přiměřenému prosazování sebe sama a respektování pravidel práce v týmu 

• Kompetence občanské 

- vychovává žáka jako svobodného občana, který uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- podporuje strategické myšlení, které vede k vytvoření správných pracovních návyků 

- vede žáka k dodržování bezpečnostních pravidel a hygienických zásad 

Průřezová témata integrovaná do předmětu.  
 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 

Německý jazyk 
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 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

5.1.4.1 8. ročník 

3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně  

- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat 

- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 
k běžným tématům, rozumí výrazům pro pozdrav a 
poděkování 

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci – osvojuje si zvukovou stránku jazyka poslechem 
a reprodukuje 

- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů 
(zejména jména a věku) 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 
povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny), reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

8. ročník 
Vokální činnosti 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a poděkuje, 

vyjádří souhlas a nesouhlas, sdělí své jméno a věk 
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu 
vedených rozhovorech 

- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

- dokáže se seznámit a navázat kontakt – přes internet 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat 
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, 
práce se slovníkem 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

- zvuková stránka jazyka, výslovnost 
- intonace oznamovací a tázací věty 
- časování sloves v přítomném čase 
- vyjádření záporu 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- pohyblivý přízvuk u sloves 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Výchova k občanství 

8. ročník 
Člověk jako jedinec 

 

Německý jazyk 
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3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 
tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných 
- tematických okruhů, práce se slovníkem 
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa – Evropa 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné 

povahy, týkající se jeho osoby, kamarádů, předmětů, které 
ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně 
vykonává – napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. se 
představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní 

- slovosled jednoduchých vět oznamovacích 
- slovosled jednoduchých vět tázacích 
- používání členu neurčitého a určitého u podstatných jmen 
- podstatná jména v 1. a 4. pádě jednotného čísla 
- vyjadřování záporu „kein“ a „nicht“ 
- časování nejužívanějších sloves 
- zájmena osobní v 1. a 4. pádě 
- zájmena přivlastňovací v 1. a 4. pádě 
- přídavná jména v přísudku 
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, 

povolání, měsíce, dny v týdnu, (hodiny), reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Zeměpis 
8. ročník 

Regiony světa – Evropa 
Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

5.1.4.2 9. ročník 

3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí pokynům a otázkám učitele a reaguje na ně- rozumí 

slovům a přiměřeně náročným větám, které jsou pronášeny 
zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 
k dispozici vizuální oporu 

- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, 
osoby, činnosti nebo číselné a časové údaje) 

- porozumí významu slov, slovních spojení a přiměřeně 
obtížných vět 

- rozumí informacím v přiměřeně obtížných poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

- zachytí konkrétní situace (např. o osobách, činnostech 
nebo číselných a časových údajích) v krátkém 
jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke 
každodenním tématům – rozumí jednoduchým informačním 
nápisům a orientačním pokynům 

- rozumí přiměřeně obtížným větám, které se vztahují 
k běžným tématům 

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci – používá dvojjazyčný slovník 

- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

- 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 

- zvuková podoba jazyka, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- tematické okruhy – škola, volný čas, orientace ve městě, 
obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

Německý jazyk 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

9. ročník 
Vokální činnosti 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-2-01 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích 

- (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, 
mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět – popíše skutečnosti, se kterými se 
běžně setkává za použití jednoduchých slovních 
spojení a vět 

- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) – zvuková stránka jazyka, 
výslovnost – intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

pokynům 
- rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují 

k běžným tématům 
- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 

dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 
informaci – najde konkrétní informace (např. o osobách, 
činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém 
jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům 
z každodenního života a je podpořen obrazem 

- zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou slov 

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných 
- tematických okruhů, práce se slovníkem 
- tematické okruhy – škola, volný čas, orientace ve městě, 

obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Hudební výchova 

7. ročník 
Hudební teorie 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 
krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 
informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co 
dělá, zda souhlasí či nesouhlasí) 

- DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail) vyjadřující např. 

poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu 
- popíše své svoje plány za použití vět řazených za sebou 

nebo propojených např. spojkami a, ale, protože 

- tematické okruhy -  škola, volný čas, orientace ve městě, 
obec, cestování, dopravní prostředky, nakupování, jídlo, 
oblékání, reálie zemí příslušných jazykových oblastí 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 

  

 

Německý jazyk 
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 Matematika a její aplikace 
Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, 

které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a 

dovednosti potřebné v praktickém životě a umožnuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou 

roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. 

 Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základních myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich 

vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. 

Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. Tematické okruhy jsou: Číslo a 

proměnná, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandartní aplikační úlohy, Závislosti, vztahy a práce s daty. Učivo je v souladu 

s platným RVP. Obsah oblasti je realizován od 1. do 9. ročníku v předmětu matematika a ve volitelném předmětu seminář z 

matematiky v 8. a 9. ročníku. 

 Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, určité typy výukových programů). Oblast je 

úzce spjata s dalšími vzdělávacími obory, umožňuje získávat i finanční gramotnost. 

5.2.1 Matematika 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

4 4+1 4+1 4+1 4+1 

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

4+1 4 3+1 4+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, 

jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní a exaktní myšlení, schopnost logického úsudku. Poskytuje vědomosti a 

dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost, rozvíjí finanční gramotnost. 

Důraz je kladen na osvojení aritmetických operací, rozpoznávání určitých typů změn a závislostí, práce s tabulkami, 

diagramy, grafy, určování a znázorňování geometrických útvarů a jejich zkoumání, uplatňování logického myšlení, řešení 

úloh z běžného života. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět matematika je vyučován jako samostatný povinný předmět od 1. do 9. ročníku s touto časovou dotací: 

 1. ročník – 4 hodiny týdně 

 2. až 6. ročník – 5 hodin týdně 

 7. a 8. ročník – 4 hodiny týdně 
 9. ročník – 5 hodin týdně  

Metody a formy práce: 

 skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení, práce s kalkulátorem, prezentace 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

Matematika 
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 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
o užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 
o obhajuje svůj postoj a návrh řešení 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o písemně zaznamenává své myšlenky 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 
o zná a uplatňuje svá práva 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o nahlíží na problém z různých úhlů pohledu, zajímá se o širší souvislosti budoucí profese 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 

- učí žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, 

měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematických vzorců a algoritmů 

- motivuje žáky k využívání algoritmů a pojmů do souvislostí, k vyvozování závěrů 

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravuje je na 

celoživotní učení 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“) 

- podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů a týmovou spolupráci při řešení 
problémů 

- rozvíjí různé způsoby myšlení při řešení problémových úloh 

- při řešení problémových úloh učí žáky provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadovat 

výsledky a volit správný postup řešení problému a vyhodnocovat správnost výsledku vzhledem 

k podmínkám úlohy nebo problému 

• Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, zapojovali sedo 

diskuze 

- vede žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, algoritmů a správných 

metod řešení, písemně zaznamenávali své myšlenky 

- učí žáky vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska reálného světa 

• Kompetence sociální a personální 

- učí žáky pracovat v týmech, rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

Matematika 
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• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 

- vede k dodržování pravidel a postupů, k respektování odlišných řešení problémů 

- vede k aktivnímu a věcnému řešení problému 

• Kompetence pracovní 

- vede k využívání získaných poznatků, dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce 

-  motivuje žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

Průřezová témata integrovaná do předmětu.  
 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Komunikace  

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

5.2.1.1 1. ročník 

4 týdně, P 

1. Číslo a početní operace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná číslice 0 až 20, umí je napsat a přečíst 
- počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným 

počtem prvků 
- zná význam méně, více, první, poslední, větší, menší apod. - 

učí se seřadit čísla podle velikosti, porovnat, užít a zapsat 
vztah rovnosti a nerovnosti 

- zakreslí čísla do 20 na číselnou osu 
- zná a používá matem. symboly +, - , = , < , > 
- zapíše, přečte a řeší příklady na sčítání a odčítání do dvaceti 

bez přechodu přes desítku 
- provádí rozklad na desítky a jednotky 
- řeší jednoduché slovní úlohy 

Počítání do 20 bez přechodu přes 10 
- číslice 1 - 20 
- počítání předmětů 
- posloupnost 
- řazení 
- číselná osa 
- matematické symboly 
- sčítání a odčítání 
- rozklad čísel 
- slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Anglický jazyk 

3. ročník 
Řečové dovednosti 

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- řadí prvky - posloupnost 
- orientuje se v čase - celá hodina 
- zná mince v hodnotě do 20 Kč - počítá s nimi, používá peníze v 

běžných situacích 

- posloupnost čísel 
- orientace v čase 
- závislosti z praktického života (mince do 20 Kč), hry na nakupování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

1. ročník 
Lidé kolem nás 

Prvouka 

1. ročník 
Lidé kolem nás 

Matematika 
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3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Geometrie v rovině a prostoru 

- rozlišuje a umí pojmenovat jednoduché geom. útvary 
- kreslí a modeluje jedn. geom. útvary v rovině 
- seznamuje se s geometrickými tělesy – krychle, koule 
- geom. útvary třídí podle tvaru, velikosti, barev 
- orientuje se v prostoru – nahoře, dole, před, za apod 

Geometrie 
- geometrické útvary v rovině, pojmenuje, rozlišuje 
- geometrická tělesa 
- vlastnosti geometrických těles 
- orientace v prostoru 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Pracovní činnosti 

1. ročník 
Konstrukční činnosti 

Pracovní činnosti 

1. ročník 
Konstrukční činnosti 

 

5.2.1.2 2. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a početní operace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapíše a vyřeší příklady na sčítání a odčítání do 20 

s přechodem přes desítku 
- zapíše a přečte čísla do 100 
- zakresluje čísla do 100 na číselnou osu 
- porovnává čísla do 100, umí je seřadit vzestupně i sestupně 
- seznamuje se se zaokrouhlováním čísel do 100 na desítky 
- sčítá a odčítá čísla do sta (ne příklady typu  56 +16, 42-

19...) 
- zná význam závorek 
- počítá příklady se závorkami 
- seznamuje se se zápisem jednoduché slovní úlohy 
- řeší slovní úlohy s výpočty do sta (+,-,.,:) 
- seznámí se s principem násobení a dělení v oboru do 50 
- zná násobky čísel 1,2,3,4,5, spoje na násobení a dělení 
- řeší jednoduché slovní úlohy v daném oboru násobilky (krát 

více, krát méně) 
- zná a používá matematické symboly (.,x,:) 
- modeluje a určí celek, část celku, pojmenuje polovinu, 

třetinu, čtvrtinu a pětinu 

Počítání do 20 
Počítání do 100 
- psaní, čtení čísel 
- zakreslování na číselnou osu 
- porovnávání, řazení čísel 
- zaokrouhlování čísel 
- sčítání a odčítání 
- počítání se závorkami 
- slovní úlohy 
Násobení a dělení do 50 
- princip násobení a dělení 
- násobky, spoje na násobení a dělení 
- slovní úlohy 
Matematické symboly 
Pojmy celek, polovina, třetina, čtvrtina, polovina 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

2. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Prvouka 

2. ročník 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Rozmanitost přírody 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná rozdíl mezi mincemi a bankovkami 
- zná mince a bankovky v hodnotě do 100 korun, poznává 

formy peněz, druhy financování 
- počítá s mincemi a bankovkami v hodnotě do 100 korun 
- orientuje se v čase - hodiny, části hodiny, minuty 
- zná a změří jednotky délky - metr, centimetr 

Mince a bankovky, nákup, příjmy 
Použití peněz v běžných situacích, kontrola ceny nákupu 
Jednotky času 
Jednotky délky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

2. ročník  
         Lidé a čas 

Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

  

Matematika 
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3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- umí si připravit pomůcky na rýsování (tužka, pravítko) 
- zná rozdíl mezi přímou a křivou čárou 
- zná pojem bod, přímka, čára, úsečka 
- narýsuje přímku, úsečku dané délky v cm 
- pokouší se měřit úsečku v cm 
- porovná úsečky podle velikosti 
- M-3-3-01 rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní 

rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich 
reprezentaci 

Geometrie 
- základy rýsování 
- druhy čar 
- rovinné útvary 
- rýsování přímek a úseček 
- porovnávání úseček 
- geometrická tělesa 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Pracovní činnosti 

2. ročník 
Konstrukční činnosti 

Pracovní činnosti 
2. ročník 

Konstrukční činnosti 

5.2.1.3 3. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a početní operace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná symboly pro násobení a dělení 
- násobí a dělí v oboru malé násobilky 
- řeší slovní úlohy s pomocí malé násobilky 
- dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, 

určí neúplný podíl a zbytek 
- sčítá a odčítá dvojciferná čísla zpaměti (typ příkladů 34+25, 

6756) s přechodem (34+9, 63-9,...) 
- sčítá a odčítá dvojciferná čísla písemně 
- počítá příklady se závorkami 
- řeší slovní úlohy v oboru do 100 
- M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných 

situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s 
daným počtem prvků 

- M-3-1-02 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do  

- 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 
- M-3-1-03 užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné 

ose 

- sčítá a odčítá zpaměti i písemně 
- M-3-1-04 provádí zpaměti jednoduché početní operace s 

přirozenými čísly 

- M-3-1-05 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje 
osvojené početní operace 

- zaokrouhluje čísla do 1000 na desítky a stovky 
- modeluje a určí část celku, pojmenuje polovinu až desetinu 

Násobení a dělení do 100 
- násobky, spoje na násobení a dělení 
- slovní úlohy 
- dělení mimo obor násobilky 
Počítání v oboru do 100 
- sčítání a odčítání zpaměti 
- sčítání a odčítání písemně 
- příklady se závorkami 
- slovní úlohy 
Počítání v oboru do 1000 
- číselná osa 
- sčítání a odčítání 
- slovní úlohy 
- zaokrouhlování 
- pojmy polovina až desetina 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

3. ročník  
        Lidé a čas 

Prvouka 
3. ročník  
        Lidé a čas 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná jednotky délky mm, cm, dm, m 
- jednotky délky používá k měření 
- umí změřit rozměry geom. útvarů (úsečka, čtverec, obdélník 

apod.) a vyjádřit je ve vhodných - jednotkách 
- M-3-2-01 orientuje se v čase, provádí jednoduché převody 

jednotek času 

- řídí se podle hodin 
- přiřazuje a vybírá jednotky hmotnosti (kg, g) k vhodným 

předmětům a potravinám 
- přiřazuje a vybírá jednotky objemu (litr) k vhodným 

předmětům a potravinám 
- zná mince a bankovky v hodnotě do 1 000 Kč, poznává 

formy peněz - druhy financování 
- M-3-2-03 doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel 

- M-3-2-02 popisuje jednoduché závislosti z praktického života 

Jednotky délky 
- mm, cm, dm, m 
- měření 
Jednotky času 
- sec, min, hod - prakticky určuje čas 
Jednotky hmotnosti 
- g, kg 
Jednotky objemu 
Mince a bankovky 
- mince a bankovky do 1 000, nákup, příjmy 
- použití peněz v běžných situacích, kontrola ceny nákupu 

Matematika 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Prvouka 

3. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

Prvouka 
3. ročník 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rýsuje a označuje bod, přímku, polopřímku, úsečku, 

trojúhelník - označí krajní body úsečky, pozná kolmice, 
rovnoběžky a různoběžky 

- M-3-3-02  porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku 
úsečky 

- zná pojem opačná polopřímka 
- zná rozdíl mezi kružnicí a kruhem 
- zná význam pojmu průsečík dvou různoběžek a umí ho určit 
- pozná jehlan a kužel 
- M-3-3-03 rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary 

v rovině 

Geometrie 
- rýsování polopřímek, úseček, trojúhelníků, krajní body, 

kolmice, rovnoběžky, různoběžky, měření délky úsečky, 
odhad vzdálenosti, opačná polopřímka, kružnice, kruh 

- geometrická tělesa 
- osová souměrnost 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Výtvarná výchova 

3. ročník 
Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 

Pracovní činnosti 
3. ročník 

Konstrukční činnosti 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností  
Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

5.2.1.4 4. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a početní operace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapíše a přečte čísla do 10 000 
- orientuje se na číselné ose do 10 000 
- sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 10 000 
- zaokrouhluje na tisíce 
- ovládá pamětné dělení se zbytkem v oboru malé násobilky 
- písemně násobí jednociferným a dvouciferným činitelem 
- písemně dělí jednociferným dělitelem 
- sčítá, odčítá, násobí a dělí na kalkulátoru 
- používá kalkulátor ke kontrole 
- počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících 
- čte, píše a zobrazuje čísla do 1 000 000 na číselné ose 
- porovnává čísla do 1 000 000 
- zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a 

desítky 
- rozkládá čísla v desítkové soustavě 
- písemně sčítá a odčítá 
- pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 (nejvýše se 

dvěma různými číslicemi) jednociferným číslem - písemně 
násobí jedno a dvojciferným číslem 

- užívá závorky 
- zná pojem zlomek, modeluje a určí část celku 

Počítání do 10 000 
- zápis a čtení čísel 
- číselná osa 
- sčítání a odčítání 
- zaokrouhlování 
Násobení a dělení 
- pamětné dělení se zbytkem 
- písemné násobení 
- dělení jednociferným dělitelem 
Práce s kalkulátorem 
Počítání do 1 000 000 
- počítání po číselných řádech 
- čtení a zápis čísel, zobrazení na číselné ose 
- porovnávání čísel 
- zaokrouhlování 
- rozklad čísel 
- písemné sčítání a odčítání 
- pamětné násobení a dělení jednociferným číslem 
- písemné násobení a dělení dvojcif.číslem 
- závorky 
- pojem zlomek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Vlastivěda 
4. ročník  

          Lidé a čas 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 

Vlastivěda 
4. ročník  
        Lidé a čas 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná jednotky hmotnosti (kg, g), délky (mm, cm, dm, m, km), 

objemu (l) a času (s, min, hod) - převádí jednotky hmotnosti 
a délky 

- určuje souřadnice bodu ve čtvercové síti 
- odečítá hodnoty z diagramu 

Jednotky hmotnosti, délky, objemu a času 
- převádění jednotek hmotnosti a délky 
Grafy 
- souřadnice bodů 
- diagramy 

  

Matematika 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
4. ročník 

Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 
Člověk a jeho zdraví 

Vlastivěda 
                Lidé a čas 

Přírodověda 
4. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Vlastivěda 

Lidé a čas 

3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pracuje s kružítkem 
- narýsuje kolmici, rovnoběžky, různoběžky 
- rýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, kružnici 
- sestrojuje trojúhelník ze tří stran 
- pozná a narýsuje pravoúhlý trojúhelník 
- dokáže určit vzájemnou polohu přímek v rovině 
- pozná osově souměrný útvar 
- určí osu souměrnosti modelováním, překládáním 
- nakreslí osově souměrný útvar s pomocí čtvercové sítě 

Geometrie 
- práce s kružítkem 
- rýsování kolmic, rovnoběžek, různoběžek 
- rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kružnice 
- sestrojování trojúhelníku (sss) 
- pravoúhlý trojúhelník 
- vzájemná poloha přímek 
- osová souměrnost 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

Přírodověda 

4. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností Výtvarná 
výchova 

Uplatňování subjektivity 
Vlastivěda 

Místo, kde žijeme 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- řeší jednoduché a složené slovní úlohy 
- provádí zkrácený zápis s neznámou 
- zná římské číslice I - XX 
- přečte římské číslo do XX 

Slovní úlohy 
Římské číslice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Vlastivěda 

4. ročník Lidé 

a čas 
Místo, kde žijeme 

Vlastivěda 

4. ročník Lidé 

a čas 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 
Vlastivěda 

Místo, kde žijeme 

Matematika 
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5.2.1.5 5. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a početní operace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapíše a přečte čísla do 1 000 000 
- orientuje se na číselné ose v oboru do 1 000 000 
- sčítá a odčítá zpaměti i písemně do 1 000 000 
- násobí deseti, stem, tisícem a dělí zpaměti 
- zaokrouhluje na tisíce, desetitisíce a statisíce 
- násobí písemně trojciferným činitelem 
- dělí jednociferným i dvouciferným dělitelem beze zbytku i se 

zbytkem 
- M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru 

přirozených čísel 
- M-5-1-03 zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a 

kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených 
čísel 

- M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání 
komutativnost a asociativnost sčítání a násobení 

- M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené 
početní operace v celém oboru přirozených čísel 

- řeší jednoduché nerovnice 
- M-5-1-05 modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě 

zlomku  

- M-5-1-06 porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným 
jmenovatelem v oboru kladných čísel 

- M-5-1-07 přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na 
číselné ose desetinné číslo dané hodnoty 

- M-5-1-08 porozumí významu znaku "-" pro zápis celého 
záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose 

Počítání do 1 000 000 
- psaní a čtení čísel 
- číselná osa 
- pamětné a písemné sčítání a odčítání 
- násobení a dělení deseti, stem, tisícem 
- zaokrouhlování 
- písemné násobení trojciferným číslem 
- dělení jedno i dvojciferným číslem 
- zkoušky, opravy a odhady 
- slovní úlohy 
- jednoduché nerovnice 
- závorky 
Zlomky 
- pojem zlomek 
- vyznačení daného zlomku 
- porovnávání zlomků 
- sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem v oboru 
kladných čísel  
Desetinná čísla 
- pojem desetinného čísla, znázornění na číselné ose, porovnávání 
desetinných čísela v řádu desetin 
Záporná čísla 
- pojem záporné číslo 
- orientace na číselné ose 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 

2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- převádí jednotky času a objemu, hmotnosti, délky 
- M-5-2-01 vyhledává, sbírá a třídí data 
- M-5-2-02 čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
- zapisuje a používá data z grafu ve čtvercové síti (souřadnice 

bodů) 

Jednotky 
- převádění jednotek 
Číselné údaje 
- porovnává zadaná data podle daného kritéria 
- vyhledává a doplňuje údaje do tabulky 
Grafy 
- čtení z čtvercové sítě  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující pohybové 
učení  
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností  
Činnosti ovlivňující zdraví 

Vlastivěda 

5. ročník 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 
Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Matematika 
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3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pozná a narýsuje bod, přímku, úsečku, polopřímku 
- pozná a narýsuje kolmice, rovnoběžky a různoběžky- zná 

pojmy rovina, polorovina, trojúhelník pravoúhlý, 
rovnoramenný, rovnostranný 

- M-5-3-03 sestrojí rovnoběžky a kolmice 
- sestrojuje obecný, pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný 

trojúhelník (sss, sus - pravý úhel) - sestrojuje čtverec, 
obdélník a kružnici 

- změří a vypočítá obvod trojúhelníku a čtyřúhelníku 
- M-5-3-01 narýsuje a znázorní základní rovinné útvary 

(čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché 
konstrukce 

- M-5-3-02 sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené 
čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran 

- pozná krychli, kvádr, kouli, kužel, válec, jehlan 
- M-5-3-05 rozpozná a znázorní ve čtvervové síti jednoduché 

osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru 
překládáním papíru 

- M-5-3-04 určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá 
základní jednotky obsahu 

- vypočítá obsah čtverce a obdélníka 
- dbá na přesnost a čistotu rýsování 

Geometrie 
- rýsování bodu, polopřímky, přímky, úsečky 
- rýsování kolmic, rovnoběžek a různoběžek 
- pojmy rovina, polorovina, trojúhelník 
- konstrukce trojúhelníku (sss, sús - pravý úhel) 
- konstrukce čtverce, obdélníku a kružnice 
- měření a výpočet obvodu trojúhelníku, čtyřúhelníkua 
mnohoúhelníku 
- čtyřúhelníky 
- geometrická tělesa 
- obsah čtverce, obdélníku 
- přesnost při rýsování 
- grafické sčítání, odčítání a porovnávání úseček 
- délka lomené čáry 
- převody jednotek délky 
- osově souměrné útvary 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 
Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 

Vlastivěda 

5. ročník 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností Výtvarná 
výchova 

Uplatňování subjektivity 
Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vyhledá v textu jednoduché úlohy potřebné údaje a vztahy 
- volí vhodné postupy pro řešení 
- vyhodnotí výsledek úlohy 
- 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  

Jednoduché praktické slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Vlastivěda 

5. ročník  
        Lidé a čas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematika 
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5.2.1.6 6. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozšířené opakování 

- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla 
- provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně 
- provádí odhady a kontrolu výpočtů 
- zaokrouhluje 
- zobrazí přirozené číslo na číselné ose 

• Dělitelnost přirozených čísel   

- zná pojem násobek, dělitel 
- používá znaky dělitelnosti 
- rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené 
- rozloží číslo na součin prvočísel 
- určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného 

násobku a největšího společného dělitele 
- M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru 

přirozených čísel 
- rozumí pojmu soudělná a nesoudělná čísla 
• Desetinná čísla 

- čte a zapisuje desetinná čísla 
- zobrazí desetinné číslo na číselné ose 
- porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla 
- provádí početní operace s desetinnými čísly 
- vypočítá aritmetický průměr a uvede jeho praktický význam 
- převádí jednotky délky, hmotnosti 
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností 

• Celá čísla 
- rozlišuje kladná a záporná čísla 
- zobrazí kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé 
číselné ose 
- chápe pojem opačné číslo 
- porovnává celá čísla pomocí znamének nerovnosti 
- určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její 
geometrický význam 
- provádí početní operace s celými čísly 
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní 
situace, v nich využívá matematický aparát v oboru celých čísel 

Rozšířené opakování 
- přirozená čísla 
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě 
- zobrazení na číselné ose 
- početní operace 
Dělitelnost přirozených čísel 
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 
- prvočíslo, číslo složené 
- nejmenší společný násobek, největší společný dělitel 
- čísla soudělná a nesoudělná 
Desetinná čísla 
- čtení a zápis v desítkové soustavě 
- zobrazení na číselné ose 
- porovnávání 
- zaokrouhlování 
- početní operace 
- aritmetický průměr 
- převody jednotek 
Celá čísla 
- čtení a zápis čísla 
- porovnávání čísel 
- zobrazení na číselné ose 
- opačné číslo 
- absolutní hodnota 
- početní operace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

6. ročník 
Měření fyzikálních veličin 

Zeměpis 

6. ročník 
Geografické informace, zdroje 

dat, kartografie a topografie  

Fyzika 

Měření fyzikálních veličin 

2. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Základní pravidla rýsování 

- rozlišuje druhy čar 
- používá technické písmo k popisu geometrických útvarů 
- sestrojí dvě rovnoběžky 
- sestrojí kolmici z bodu k přímce 
- sestrojí různoběžky 

- sestrojí pomocí kružítka střed úsečky, osu úsečky 

- M-9-3-06 načrtne a sestrojí rovinné útvary 

• Geometrické útvary v rovině 
- užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka 
- rýsuje lineární útvary 
- převádí jednotky délky, hmotnosti, času 
- M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních 
rovinných útvarů  
- 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 

 

Základní pravidla rýsování 
- druhy čar, technické písmo 
- rýsování kolmic, rovnoběžek, různoběžek 
- střed úsečky, osa úsečky 

   Geometrické útvary v rovině 
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka, kružnice, kruh 
- převody jednotek 
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku 
 

Matematika 
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• Úhel a jeho velikost   
- rozumí pojmu úhel  
- graficky přenese úhel a sestrojí jeho osu 
- rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů 
- M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením a výpočtem 
- provádí početní operace s velikostmi úhlů (ve stupních i 
minutách) 
- pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít 
jejich vlastností 
- rozumí pojmu mnohoúhelník 
- sestrojí pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník 

• Osová souměrnost 
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti 
- pozná útvary osově souměrné a shodné útvary 
- určí osu souměrnosti 
- rozumí pojmům samodružný bod 
- v grafickém projevu dodržuje zásady správného rýsování 

• Obsah čtverce a obdélníku. Povrch a objem krychle a kvádru 
- zná jednotky obsahu, umí je převádět 
- odhaduje a vypočítá obsah čtverce a obdélníku 
- využívá znalostí (obsah čtverce, obdélníku) při výpočtech 
obsahů složitějších obrazců 
- charakterizuje jednotlivá tělesa (kvádr, krychle) 
- M-9-3-11 načrtne a sestrojí sítě základních těles 
- načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru v rovině 
- odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru 
- užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí 
- odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru 
- vyřeší slovní úlohy vedoucí k výpočtům obsahů rovinných 
útvarů a povrchů těles 

• Trojúhelník 
- určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností 
-  pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, 
výška, vnitřní a vnější úhly, …) 
- sestrojí těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku 
- určí velikost vnitřního úhlu trojúhelníku, jsou-li dány velikosti 
dalších dvou vnitřních úhlů trojúhelníku 
- sestrojí trojúhelník ze tří stran 
- určí, zda trojúhelník lze sestrojit užitím trojúhelníkové 
nerovnosti 
- sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou 
- využívá matematickou symboliku 

Úhel a jeho velikost 
- úhel a jeho přenášení 
- osa úhlu 
- jednotky velikosti úhlu (stupně, minuty), měření velikosti úhlu, 
úhloměr 
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel 
- rýsování úhlů 
- vrcholové a vedlejší úhly 
- sčítání a odčítání úhlů 
- násobení a dělení úhlů dvěma 
- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník, pravidelný 
osmiúhelník (konstrukce, obvod) 
Osová souměrnost 
- osová souměrnost 
- shodné útvary 
- osově souměrné útvary 
Obsah čtverce a obdélníku. Povrch a objem krychle a kvádru 
- jednotky obsahu, převody 
- obsah čtverce a obdélníku 
- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí obsahu čtverce a 
obdélníku) 
- kvádr, krychle, sítě těles 
- zobrazování těles 
- povrch krychle, kvádru 
- jednotky objemu, převody 
- objem krychle, kvádru 
- slovní úlohy na výpočet obsahu, povrchu a objemu 
Trojúhelník 
- pojem, druhy 
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, součet vnitřních úhlů 
trojúhelníku 
- těžnice, střední příčky, výšky (vzdálenost bodu od přímky) 
- rýsování trojúhelníku ze tří stran 
- trojúhelníková nerovnost 
- kružnice opsaná, vepsaná 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

6. ročník 
Měření fyzikálních veličin 

7. ročníkSíla 
Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
9. ročník 

Ověřování komunikačních účinků 

Pracovní činnosti 

7. ročník 
Technické práce  

Technická praktika 

8. ročník 
Práce s technickými materiály  

        9. ročník 
Práce s technickými materiály 

 

Matematika 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       88 
 

3. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok, 
který řadu doplňuje 
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice 
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti 
jsou dány 
- 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 

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

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

5.2.1.7  7. ročník 

4 týdně, P 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Racionální čísla 

- modeluje a zapisuje zlomkem část celku 
- převádí zlomky na desetinná čísla a naopak 
- porovnává zlomky, znázorňuje je na číselné ose 
- rozšíří a zkrátí zlomek, upraví zlomek na základní tvar 
- provádí početní operace s racionálními čísly 
- upraví složený zlomek 
- užívá různé způsoby zápisu čísla 
- M-9-1-09 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje 
konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých 
a racionálních čísel 
- řeší slovní úlohy z praxe, provede rozbor matematického 
problému 
- odhadne výsledek a prověří jeho reálnost 

• Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 
- vyjádří poměr mezi danými hodnotami  
- zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru 
- dělí celek na části v daném poměru 
- M-9-1-05 řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené 
poměrem; pracuje s měřítky map a plánů 
- rozumí a využívá pojmu úměra 
- využívá trojčlenku při řešení slovních úloh 
- pozná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin a 
rozhodnutí zdůvodní úvahou 
- vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí 

• Procenta 
- vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet 
procent 
- vypočítá jedno procento z daného základu 
- použije algoritmus výpočtu procentové části, základu a počtu 
procent a vypočítá je 
- aplikuje základy jednoduchého úrokování na příkladě 
- použije získané znalosti při řešení slovních úloh z praxe 
- provede rozbor slovní úlohy a stanoví postup řešení 
- provede kontrolu reálnosti získaného výsledku 
- M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že 
procentová část je větší než celek) 
- M-9-1-04 užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření 
vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, 
desetinným číslem, procentem) 

Racionální čísla 
- čtení a zápis zlomku 
- základní tvar zlomku 
- vztah mezi zlomky a desetinnými čísly 
- zobrazení na číselné ose 
- převrácené číslo 
- smíšené číslo 
- početní operace 
- složený zlomek 
- slovní úlohy 
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost 
- pojem poměr 
- zvětšení a zmenšení v daném poměru 
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru 
- měřítko 
- úměra 
- přímá a nepřímá úměrnost 
- trojčlenka, slovní úlohy 
Procenta 
- pojem procento 
- základ, procentová část, počet procent a jejich výpočet 
- úrok, jednoduché úrokování 
- pojem promile 
- slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 
7. ročník 

   Síla 
Pohyb těles  

Chemie 
8. ročník 

     Směsi 

Zeměpis 
6. ročník 

Geografické informace, zdroje 
dat, kartografie a topografie  

Fyzika 
7. ročník 

Pohyb těles 

Matematika 
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2. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Trojúhelník 

- pozná shodné útvary 
- užívá k argumentaci věty o shodnosti trojúhelníků 
v početních a konstrukčních úlohách 
- načrtne a sestrojí trojúhelník z daných prvků 
- dbá na kvalitu a přesnost rýsování 
- využívá matematickou symboliku 

• Rovnoběžníky. Obsah trojúhelníku 

- charakterizuje pojem rovnoběžníku  
- rozlišuje různé typy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti 
- sestrojí rovnoběžník 
- odhaduje a vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku 
- odhaduje a vypočítá obsah trojúhelníku 
- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a 
obsahu rovnoběžníku a trojúhelníku 

• Lichoběžník 

- rozpozná a pojmenuje lichoběžník, zná jeho vlastnosti 
- sestrojí lichoběžník 
- vypočítá obvod a obsah lichoběžníku 
- řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obvodu a 
obsahu lichoběžníku 

• Povrch a objem hranolů  

- M-9-3-09 určuje a charakterizuje základní prostorové 
útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 

- M-9-3-12 načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles 
v rovině 

- načrtne a narýsuje síť hranolu 
- odhaduje a vypočítá povrch a objem hranolu 
- řeší slovní úlohy z praxe na výpočty povrchů a objemů 

hranolů 
• Středová souměrnost 

- určí středově souměrný útvar 
- určí střed souměrnosti  
- pozná útvary osově souměrné a shodné útvary 
- určí osu souměrnosti 
- M-9-3-08 načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve 
středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný 
útvar 

Trojúhelník 
- shodnost trojúhelníků 
- věty o shodnosti trojúhelníků 
- konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu 
Rovnoběžníky. Obsah trojúhelníku 
- pojem rovnoběžník a jeho vlastnosti 
- rozdělení 
- konstrukce 
- obvod a obsah rovnoběžníku 
- obsah trojúhelníku 
Lichoběžník 
- pojem lichoběžník a jeho vlastnosti 
- konstrukce 
Povrch a objem hranolů 
- pojem kolmý hranol 
- povrch a objem hranolu 
Středová souměrnost 
- středově souměrné útvary 
- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

7. ročník 
Světelné jevy 
Síla 

8. ročník 
Světelné jevy 

Výtvarná výchova 

7. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

9. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

 

 

  

Matematika 
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5.2.1.8 8. ročník 

3+1 týdně, P 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Druhá mocnina a odmocnina 

- určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí 
tabulek, pomocí kalkulačky 
- užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech 
- chápe pojem reálné číslo 
- využívá jednotky obsahu při výpočtech (i méně užívané – 
ar, hektar) 
- M-9-1-01 provádí početní operace v oboru celých a 
racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a 
odmocninu 
- M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 

• Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- chápe pojem mocnina s přirozeným mocnitelem 
- zapíše číslo ve tvaru a.10n pro 1 < a < 10, n je celé číslo 
- provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 

• Výrazy 
- rozumí pojmu výraz 
- určí hodnotu číselného výrazu 
- zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text 
- umí dosadit do výrazu s proměnnou 
- provádí početní operace s výrazy 
- aplikuje na příkladech vzorce: druhá mocnina součtu a 
rozdílu, rozdíl druhých mocnin; použije tyto vzorce ke 
zjednodušení výrazů 
- upraví výraz vytýkáním před závorku 
- 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 

• Lineární rovnice 
- vysvětlí pojmy rovnost dvou výrazů, proměnná, neznámá, 
řešení (kořen) rovnice 
- užívá a zapisuje vztah rovnosti 
- řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav 
- provádí zkoušku řešení 
- matematicky správně a účelně zapíše postup řešení 
- vyjádří neznámou ze vzorce 
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic 

Druhá mocnina a odmocnina 
- pojem druhá mocnina odmocnina 
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin 
- určení druhých mocnin a odmocnin 
- pojem reálného čísla 
Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem 
- zápis čísla pomocí mocnin deseti 
- početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem 
Výrazy 
- číselné výrazy a jejich hodnoty 
- proměnná, výrazy s proměnnou 
- jednočlen a mnohočlen 
- úpravy výrazů – sčítání, odčítání, násobení a dělení mnohočlenů 

- úprava mnohočlenů pomocí vzorců (a+b)
2

, (a-b)
2

, a
2
-b

2 
- vytýkání, vytýkání čísla (–1) 
- rozklad výrazů na součin pomocí vzorců a vytýkání 
Lineární rovnice 
- rovnost a její vlastnosti 
- lineární rovnice a její řešení pomocí ekvivalentních úprav 
- výpočet neznámé ze vzorce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

8. ročník 
Elektrický proud 
Vnitřní energie, teplo 
Práce, výkon, energie 

Chemie 

9. ročník 
Výpočty z chemických rovnic 

Informační a komunikační technologie 

8. ročník 
MS Office 

9. ročník  
MS Office 

Fyzika 

8. ročník 
Práce, výkon, energie 

Matematika 
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2. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pythagorova věta 

- rozliší odvěsny a přepony 
- rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty 
- využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého 
trojúhelníku 
- využívá poznatky ve slovních úlohách 

• Kruh, kružnice 
- zná pojmy kruh, kružnice, poloměr, průměr 
- určí vzájemnou polohu přímky a kružnice (tečna, sečna, 
vnější přímka, tětiva) 
- zná pojem Thaletova kružnice a využívá ji při konstrukčních 
úlohách 
- určí vzájemnou polohu dvou kružnic (vnější a vnitřní dotyk, 
soustředné kružnice), chápe pojmy středná a mezikruží 
- zná číslo π 
- vypočítá délku kružnice 
- vypočítá obvod a obsah kruhu 

• Válec 
- zná pojem válec a jeho vlastnosti 
- pozná válec, umí jej načrtnout 
- odhaduje a vypočítá povrch a objem válce 
- vyřeší slovní úlohy z praxe s využitím znalostí o válci a 
potřebné informace vyhledá v tabulkách 

• Konstrukční úlohy 
- umí sestrojit jednoduché konstrukce 
- M-9-3-05 využívá pojem množina všech bodů dané 
vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a 
nepolohových konstrukčních úloh 
- využívá poznatků (výška, těžnice, Thaletova kružnice, ...) v 
konstrukčních úlohách 
- načrtne a sestrojí trojúhelníky a čtyřúhelníky zadané 
několika prvky, sestrojí tečnu ke kružnici z bodu vně kružnice 
- používá základní pravidla správného rýsování s důrazem 
na přesnost a čistotu projevu 
- zakreslí náčrtek zadaného úkolu, správně zapíše 
konstrukční postup s použitím matematické symboliky 

Pythagorova věta 
- formulace Pythagorovy věty 
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku 
- užití Pythagorovy věty 
Kruh, kružnice 
- vzájemná poloha přímky a kružnice 
- vzájemná poloha dvou kružnic 
- délka kružnice 
- obsah kruhu 
Válec 
- pojem válec a jeho vlastnosti, jeho síť 
- povrch válce 
- objem válce 
Konstrukční úlohy 
- jednoduché konstrukce 
- množiny všech bodů dané vlastnosti 
- konstrukční úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 
9. ročník 

Ověřování komunikačních účinků 

 

5.2.1.9 9. ročník 

4+1 týdně, P 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Slovní úlohy 

- matematizuje jednoduché reálné situace 
- vyřeší daný problém aplikací získaných matematických 
poznatků a dovedností 
- řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...) 
- zdůvodní zvolený postup řešení 
- ověří výsledek řešení 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek, nalézá různá 
řešení 

• Lomené algebraické výrazy  
- určí hodnotu lomeného výrazu 
- určí podmínky, za kterých má lomený výraz smysl 
- zkrátí a rozšíří lomené výrazy 
- provede početní operace s lomenými výrazy 
- přehledně, stručně zapíše řešení úlohy 

• Rovnice s neznámou ve jmenovateli 
- řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o 
lomených výrazech 

• Soustavy rovnic 
- řeší vhodnou metodou soustavu dvou lineárních rovnic se 
dvěma neznámými (metoda sčítací a dosazovací) 
- M-9-1-08 formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a 
jejich soustav 

Slovní úlohy 
- slovní úlohy řešené úvahou 
- slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic 
Lomené algebraické výrazy 
- lomený výraz 
- podmínky lomeného výrazu 
- rozšiřování a krácení lomených výrazů 
- sčítání a odčítání lomených výrazů 
- násobení a dělení lomených výrazů 
Rovnice s neznámou ve jmenovateli 
Soustavy rovnic 
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 
9. ročník 

Výpočty z chemických rovnic 

 

Matematika 
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2. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Funkce 

- zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic 
- rozezná funkční vztah od jiných vztahů 
- M-9-2-04 vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem 
- řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic 
- užívá funkční vztahy při řešení úloh z praxe 
- M-9-2-03 určuje vztah přímé a nepřímé úměrnosti 

• Goniometrické funkce ostrého úhlu 
- definuje základní vztahy mezi stranami v trojúhelníku 
příslušných k danému úhlu 
- definuje goniometrickou funkci ostrého úhlu 
- vypočítá pomocí goniometrické funkce daný prvek 
pravoúhlého trojúhelníku 
- určí hodnoty goniometrických funkcí pomocí tabulek a 
kalkulátoru 
- aplikuje výpočty goniometrických funkcí v úlohách z praxe 
- odhadne výsledek a ověří jeho reálnost 

• Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů 
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy 
- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do 
tabulek 
- M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
- M-9-2-02 porovnává soubory dat 
- M-9-2-05 matematizuje jednoduché reálné situace s 
využitím funkčních vztahů 

• Finanční matematika 
- řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování 

Funkce 
- definice funkce 
- pravoúhlá soustava souřadnic 
- lineární funkce, přímá úměrnost 

- kvadratická funkce y=ax
2 

- nepřímá úměrnost y=k/x 
Goniometrické funkce ostrého úhlu 
- pravoúhlý trojúhelník a goniometrické funkce ostrých úhlů: sin 
β,cos α, tg α 
- řešení úloh v trojúhelníku pomocí goniometrických funkcí 
- užití goniometrických funkcí 
Finanční matematika 
- základní pojmy finanční matematiky 
Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů 
- závislosti a data 
- příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, 
schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický 
průměr 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační a komunikační technologie 

9. ročník  
        MS Office 

Výchova k občanství 

7. ročník 
Já a hospodaření 

3. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Podobnost a její užití 

- rozliší shodné a podobné útvary 
- M-9-3-07 užívá k argumentaci a při výpočtech věty o 
shodnosti a podobnosti trojúhelníků 
- určí poměr podobnosti 
- na základě poměru podobnosti určí velikosti dalších útvarů 
- použije poměru podobnosti při práci s plány a mapami 
- sestrojí podobný útvar danému 

• Tělesa 
- vysvětlí pojmy jehlan, kužel, koule a analyzuje jejich 
vlastnosti 
- uvede základní vlastnosti jehlanu, kužele a koule; načrtne 
tato tělesa 
- M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a povrch těles 
- M-9-1-02 zaokrouhluje a provádí odhady s danou 
přesností, účelně využívá kalkulátor 
- řeší slovní úlohy a reálné příklady z praxe vztahující se k 
výpočtu povrchu a objemu jehlanu, kužele a koule (využívá 
kalkulátor, potřebné informace pro práci vyhledá v tabulkách, v 
literatuře) 
- 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 

Podobnost a její užití 
- podobnost, poměr podobnosti 
- věty o podobnosti trojúhelníků 
- podobnost v praxi 
Tělesa 
- jehlan, kužel, koule 
- povrch a objem těles 
- slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

9. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

 

Matematika 
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 Informační a komunikační technologie 
Charakteristika oblasti 

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

gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat 

se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k 

narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a 

komunikační technologie zařazena jako povinná součást vzdělávání na 1. a 2. stupni. 

 Povinně se vyučuje od 3. do 7. ročníku. V 8. a 9. ročníku je vyučován formou volitelného předmětu po jedné vyučovací 

hodině týdně. Žáci 6. až 9. ročníku mají možnost navštěvovat nepovinnou informatiku, která je dotována 2 hodiny za týden. 

Žáci se učí používat prostředky výpočetní techniky jako zdroj informací pro další předměty. Učí se nalezené informace 

zpracovat v příslušném programu a prezentovat je před spolužáky. 

5.3.1 Informační technologie 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
 

0+1 0+1 1 

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

1+1 0+1 
  

 

Charakteristika předmětu 

 Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k 

praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat 

pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí 

používat elektronickou poštu. 

 V rámci předmětu je zahrnuto učivo a výstupy oblasti Člověk a svět práce. V 7. ročníku je zařazeno téma využití 

digitálních technologií. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět Informační technologie je vyučován jako samostatný povinný předmět od 3. do 7. ročníku s touto časovou dotací: 

 3. až 5. ročník – 1 hodina týdně 
 6. ročník – 2 hodiny týdně 
 7. ročník – 1 hodina týdně 

 Pro výuku předmětu jsou zřízeny dvě odborné učebny. 

Metody a formy práce: 

 Výklad, samostatná práce, práce s informačními technologiemi, diskuze, prezentace, práce ve skupině. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 
o oceňuje zkušenosti druhých lidí 

Informační technologie 
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 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

 Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 

- učí žáky využívat poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

 Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale 
výzva“) 

- podněcuje žáky k řešení praktických problémových úloh a řešení problémových situací 

- rozvíjí různé způsoby řešení problémových úloh 

 Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, 

zapojovali sedo diskuze 

- vede žáky k práci a porozumění s různými druhy textů a využití vhodných dostupných 
materiálů 

 Kompetence sociální a personální 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

- učí žáky pracovat v týmech, efektivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

 Kompetence občanské 
- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou 

atmosféru ve třídě i ve škole 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, v 

učebně výpočetní techniky, dodržování stanovených pracovních postupů apod.) 

 Kompetence pracovní 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, důsledně vyžaduje 

jejich dodržování 

- vede žáky k pracovním povinnostem vedoucí k dokončení zadaných prací 

Průřezová témata integrovaná do předmětu 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 
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5.3.1.1 3. ročník 

0+1 týdně, P 

Základy práce s počítačem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- učí se, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě 

závady počítače 
- seznamuje se s počítačem a poznává jeho funkce 
- učí se zapnout a správně vypnout počítač 
- učí se pracovat s myší 
- učí se zadávat vstupní informace pomocí klávesnice 
- učí se provádět práci s okny (zavření, minimalizace, 

maximalizace) 
- dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 
- ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a 

jeho nejběžnější periferie 

- počítač a jeho části 
- základy práce s okny 
- multimediální využití počítače 
- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených 

s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 
Psaní na klávesnici 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

  

1. Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- poznává, kde se dají informace získat a snaží se odlišit 

spolehlivé a nespolehlivé zdroje 
- seznamuje se s internetem 
- snaží se vyhledávat informační zdroj podle adresy 
- snaží se informaci uložit 
- poznává, co je počítačový virus, co může virus způsobit a 

jak se lze proti němu účinně bránit 
- učí se založit e-mailovou adresu 
- ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení 
- ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty 

- věrohodnost informací, závažnost a vzájemné návaznosti informací 
- internet – celosvětová počítačová síť 
- jednoduchá práce s internetovým prohlížečem 
- metody a nástroje vyhledávání informací 
- formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací 

atributy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

2. Zpracování a využití informaci  
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vytváří a upravuje obrázek v grafickém programu 
- píše požadovaný text, zkouší najít a opravit chyby v textu 
- seznamuje se s různými typy, velikostmi a barvami písma 
- pracuje s výukovými a zábavnými programy podle pokynu 

Textový editor (MS WORD) 
- zobrazení a nastavení stránky 
- písmo 
Grafický editor (Malování) 
- vytvoření obrázku 
Výukové a zábavné programy na školní síti (S) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
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5.3.1.2 4. ročník 

0+1 týdně, P 

1. Základy práce s počítačem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ovládá základní obsluhu počítače 

- učí se vysvětlovat pojmy informace, informační zdroje, 
informační instituce 

- pracuje s myší 
- učí se zadávat vstupní informace pomocí klávesnice a 

popisovat funkci některých kláves (enter, esc, del , shift…) 
- dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 

- základní pojmy informační činnosti – informace, informační zdroje, 
informační instituce 

- zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených 
s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 

- počítač a jeho části 
- formáty souborů - doc 
- OS Windows 
- základy práce se soubory 
- multimediální využití počítače 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

  

2. Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- učí se, kde se dají informace získat a učí se odlišit 

spolehlivé a nespolehlivé zdroje 
- vysvětluje, co je internet 
- učí se vyhledávat informační zdroj podle adresy 
- poznává, co je počítačový virus, co může virus způsobit a 

jak se lze proti němu účinně bránit 
- seznamuje se s antivirovými programy 
- pracuje s emailovou adresou, chatem 
- ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení 
- ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty 

- věrohodnost informací, závažnost a vzájemné návaznosti informací 
- internet – celosvětová počítačová síť 
- práce s internetovým prohlížečem 
- metody a nástroje vyhledávání na internetu 
- věrohodnost informací a informačních zdrojů 
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

3. Zpracování a využití informaci 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- v grafickém programu vytváří, upravuje a ukládá obrázek 
- učí se psát požadovaný text, opravuje v textu chyby 
- učí se označit různé bloky textu myší a některé (řádek, 

slovo, celý dokument) klávesnicí 
- učí se vkládat do dokumentu obrázek, upravovat obrázek 

podle potřeby 
- učí se používat ozdobné písmo 
- pokouší se vytisknout zpracovaný dokument 
- pracuje s výukovými a zábavnými programy podle pokynu 

Textový editor (MS WORD) 
- zobrazení a nastavení stránky 
- vkládání a úpravy obrázků 
- písmo, WordArt 
- tisk a úpravy před tiskem 
Grafický editor (Malování) 
- vytvoření a úprava obrázku 
Výukové a zábavné programy 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

5.3.1.3 5. ročník 

1 týdně, P 

1. Základy práce s počítačem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- popisuje počítač, vysvětluje jeho funkce 
- zadává vstupní informace pomocí klávesnice, popisuje 
funkci některých kláves (enter, esc, del , shift…) 
- provádí práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace) 
- ovládá základní obsluhu počítače 
- dodržuje pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce 

s výpočetní technikou 
- ICT-5-1-03 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 
- ICT-5-1-02 respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i 

softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady 
- zná základní funkci operačního systému 
- umí pracovat s formáty souborů doc, gif 
- umí pracovat se složkami a soubory 

- zásady bezpečnosti a hygiena práce a prevence zdravotních rizik 
spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky 

- struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení 
- jednoduchá údržba počítač, postupy při běžných problémech 

s hardwarem a softwarem 
- pojem: hardware, software 
- operační systémy, jejich základní funkce 
- formáty souborů - doc, gif 
- OS Windows 
- základy práce se soubory, složkami 
- multimediální využití počítače 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Kreativita 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 2. Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- uvádí, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a 

nespolehlivé zdroje 
- ví, co je internet a umí ho používat 
- vyhledá informační zdroje, umí informaci uložit 
- poznává antivirové programy 
- používá svoji e-mailovou adresu včetně příloh 
- ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení 
- ICT-5-2-01 při vyhledávání informací na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty 
- ICT-5-2-02 vyhledává informace na portálech, v knihovnách 

a databázích 

- internet – celosvětová počítačová síť 
- práce s internetovým prohlížečem 
- metody vyhledávání na internetu 
- věrohodnost informací a informačních zdrojů 
- metody a nástroje ověřování informací (řízený rozhovor, 
porovnávání a analýza informací) 
- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, 
zpracování, distribuce informací) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 
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3. Zpracování a využití informaci 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- v grafickém programu vytváří, upravuje a ukládá 

obrázek 
- píše požadovaný text, opravuje v textu chyby 
- označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo, celý 

dokument) klávesnicí 
- vkládá do dokumentu obrázek, upravuje obrázek podle 

potřeby 
- používá ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické 

úpravě dokumentu 
- vytiskne zpracovaný dokument 
- ICT-5-3-01 pracuje s textem a obrázkem v textovém a 

grafickém editoru 
- pracuje s výukovými programy podle pokynu 

Textový editor (MS WORD) 
- zobrazení a nastavení stránky 
- tabulátory a jejich užití 
- vkládání a úpravy obrázků 
- grafické prvky, písmo, psaní velkých písmen s diakritikou 
- tisk a úpravy před tiskem 
Grafický editor (Malování) 
- vytvoření a úprava obrázku 
Výukové programy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

Výtvarná výchova 
5. ročník 

Ověřování komunikačních účinků 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

5.3.1.4 6. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Základy práce s počítačem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Základy práce s počítačem  

Hardware, software 
- popíše základní součásti PC a jejich vztahy a vlastnosti 
- orientuje se v základních parametrech 
- vysvětlí pojem multimediální a software, hardware 
- uvede příklady softwaru 
- popíše klávesnici 
- používá základní klávesové zkratky 
Operační systém 
- zapne a správně vypne počítač 
- orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního 
systému WINDOWS, pozná a označí základní prvky operačního 
systému 
- provede základní operace s ikonou (označí, přesune, zruší, 
založí, kopíruje, přejmenuje, otevře ikonu do okna, zavře)  
- předvede práci s okny (minimalizace, maximalizace, 
zavření) 
- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou 
- rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost 
Práce s PC a naše zdraví 
- dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví a ví, jak 
je omezit 
- řídí se správnými zásadami při práci na PC 
- chápe rizika různých závislostí na PC 
- zhodnotí klady a zápory počítačových her 
- je informován o negativních jevech Internetu 
Uživatelské programy 
- vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů 
příslušenství OS 
- přenáší údaje z jednoho programu příslušenství OS do 
druhého 

Hardware, software 
- struktura, funkce a popis počítače (jeho části) a přídavných 
zařízení 
- počítač (minitower, bigtower), monitor (CRT, LCD), operační 
paměť, procesor, harddisk, klávesnice, myš, skener, tiskárna, 
modem, flash disk 
- vypínač počítače, tlačítko reset, jednotka CD-ROM, DVD-ROM, 
USB porty, zásuvka napájení a pro monitor 
- přídavné karty: zvuková, síťová, video 
- pojem hardware a software, informace a informační zdroje 
Operační systém 
- operační systémy a jejich základní funkce 
- OS Windows (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce) 
- jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na disku (kB, 
MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB) 
- základy práce se soubory, složkami 
- orientace na klávesnici (zkouška rychlosti psaní) 
Práce s PC a naše zdraví 
- vliv práce na tělesné zdraví (oči, bolesti hlavy, zvýšená únava, 
záda, krční páteř, ruce, kompenzační cvičení) 
- psychologická a sociální rizika práce s PC (omezení schopnosti 
komunikace, rizikové skupiny, násilí, pornografie) 
- počítačové hry (jejich druhy) a pojmy z oblasti her (rozsah, úroveň, 
grafika, proč je lidé hrají, hodnocení) 
Uživatelské programy 
- příslušenství OS - malování, poznámkový blok, WordPad, 
kalkulačka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Psychohygiena 

Fyzika 

9. ročník 
Polovodiče 
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2. Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vyhledávání informací a komunikace 

Ochrana dat 
- dbá na pořádek a logickou strukturu ve svých složkách 
- dokáže chránit svůj počítač před viry 
- vysvětlí, co je počítačový virus, co může virus způsobit a 
jak se lze proti němu účinně bránit 
- vyjmenuje alespoň dva antivirové programy 
- spustí antivirový program a ověří, zda není počítač 
nakažen virem 
- dodržuje pravidla preventivní ochrany před viry 
Elektronická pošta 
- používá elektronickou poštu pro komunikaci i pro odesílání 
příloh 
Internet a informace na internetu 
- vysvětlí pojmy informace, informatika 
- uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a 
nespolehlivé zdroje, zhodnotí informace z hlediska závažnosti 
- vysvětlí, co je internet a objasní způsob přenosu informací 
v celosvětové síti 
- vyhledá informační zdroj podle adresy 
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace 
v internetovém prohlížeči 
- informaci uloží, vytiskne 
- k aktuální společenské nebo politické otázce najde více 
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci 
- vyhledává potřebné informace na internetu 
-  
- dodržuje pravidla zacházení s výpočetní technikou 
- osvojí si základy elektronické komunikace 

Ochrana dat 
- pořádek v PC jako základ efektivní práce 
- zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou 
PC, chybou obsluhy 
- počítačové viry 
- antivirové programy 
- ochrana před počítačovými viry 
Elektronická pošta 
- e-mailová adresa (uživatelské jméno, heslo, struktura adresy, 
registrace schránky, prostředí, funkce -  odpovědět, předat dál.., 
adresář kontaktů, přílohy, organizace zpráv) 
- viry šířené emailem 
- chat 
- nevyžádaná pošta 
Internet a informace na internetu 
- informatika jako vědní obor 
- hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a 
nástroje jejich ověření 
- internet – celosvětová počítačová síť 
- práce s internetovým prohlížečem 
- metody vyhledávání na internetu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 

 Výchova ke zdraví 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence  

Zeměpis 

Geografické informace, zdroje dat, 
kartografie a topografie 

3. Zpracování a využití informací 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zpracování a využití informací 

Počítačová grafika 
- rozlišuje grafiku bitmapovou a vektorovou 
- vysvětlí rozdíly mezi bitmapovou a vektorovou grafikou 
- v grafickém programu vytvoří obrázek (upraví, uloží, 
vytiskne) 
Základy prezentace 
- prezentace informací 
- způsoby prezentace informací – webové stránky, 
prezentační programy, multimédia 
- vytváří jednoduché prezentace na zadané téma, využívá je 
i v ostatních předmětech 
- citlivě používá barvy a efekty 
- umí použít video a zvuk 
- předvede prezentaci a obhájí v ní použité zdroje 
- ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 
- ICT-9-2-04 používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 
- ICT-9-2-05 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni 
informace v textové, grafické a multimediální formě 
Textový editor 
- ovládá základy psaní na klávesnici 
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby 
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 
- označí různé bloky textu myší a některé klávesnicí (řádek, 
slovo, celý dokument) 
- zformátuje text a odstavce 
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, 
přesouvání) 

Počítačová grafika 
- grafický editor - malování 
- bitmapové a vektorové grafické editory 
- vytvoření a úprava obrázku v bitmapové grafice 
Základy prezentace (MS PowerPoint) 
- prostředí 
- ovládání 
- režimy zobrazení 
- snímky (přidání, rozložení, odebrání) 
- text (textové pole, otočení, formát písma, odrážky) 
- grafika 
- vkládání obrázků 
- tvary 
- wordart 
- graf 
- tabulky 
- animace 
- zvuk 
- video 
- časování 
- spuštění 
- prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, 
multimédia) 
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika 
Textový editor (MS Word) 
- zobrazení a nastavení stránky 
- práce se schránkou 
- formáty odstavce 
- tabulátory a jejich užití 
- vkládání a úpravy obrázků 
- grafické prvky, písmo 

Informační technologie 
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- pomocí tabulátoru napíše text ve formě tabulky 
- vloží do dokumentu obrázek, upraví jej dle potřeby 
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické 
úpravě dokumentu 
- vytvoří jednoduchou tabulku 
- vytiskne zpracovaný dokument 
- ICT-9-2-02 uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 
- vytvoří různé typy dokumentů – formuláře, životopis, 
přihlášky, dopisy 
- připraví z dokumentů novinou stránku 
- ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá 
vhodných aplikací 
- zvládá práci s výukovými programy 

- tabulky 
- editor rovnic 
- styly a seznamy 
- psaní do sloupců 
- kreslení 
- vkládání dalších objektů 
- práce s okny 
- tisk a úprava před tiskem 
- estetická a typografická pravidla pro práci s textem 
- formuláře, životopisy, přihlášky, dopisy 
Výukové programy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Kreativita 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

  

5.3.1.5 7. ročník 

0+1 týdně, P 

1. Vyhledávání informací a komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vyhledávání informací a komunikace  

Autorské právo 
- ICT-9-2-03 pracuje s informacemi v souladu se zákony o 
duševním vlastnictví 
- analyzuje zdroj dat v návaznosti na autorské právo 
- definuje ochranu autorských práv 
Internet a informace na internetu 
- zná historii vzniku a vývoje internetu 
- zná základní služby internetu 
- web používá jako zdroj informací 
- porovnává informace z více zdrojů 
- ochraňuje data a informace před ztrátou 
- posoudí aktuálnost informace 
- analyzuje jednotlivé informace mezi sebou 
- ICT-9-1-01 ověřuje věrohodnost informací a informačních 
zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 
- vyhledává potřebné informace na internetu a dodržuje 
pravidla bezpečného zacházení s výpočetní technikou 

Autorské právo 
- autorský zákon a jeho využití v praxi 
- OSA a její práva 
- ochrana duševního vlastnictví 
Internet a informace na internetu 
- historie vzniku a vývoje internetu 
- základní služby internetu 
- ukládání informací z www 
- informace pro výuku běžných předmětů 
- vývojové trendy informačních technologií 
-hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody 
a nástroje jejich ověřování 
- internet 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

 

Informační technologie 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       101 
 

2. Zpracování a využití informací 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zpracování a využití informací 

Textový editor 
- zpracovává informace získané z různých zdrojů 
- upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu 
- zařazuje vhodně do textu další objekty – obrázky, tabulky, 
grafy apod. 
- vytvoří různé typy dokumentů – formuláře apod. 
Počítačová grafika 
- rozezná vektorovou a bitmapovou grafiku 
- vytvoří a upraví vektorové objekty v grafickém editoru Zoner 
Callisto 
- zpracuje dokument (tiskovinu) v grafickém editoru 
- zkombinuje v dokumentu bitmapové a vektorové objekty 
- ovládá práci s grafickými editory a využívá vhodných 
aplikací 
Prezentace 
- prezentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu pro 
tvorbu prezentací 
- ovládá práci s prezentačním programem 
Tabulkový procesor 
- vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor, jaké informace 
zpracovává a uvede příklad tabulkového editoru 
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat 
- předvede základní operace s buňkami (vyplňování, editace) 
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná 
data 
- vytvoří tabulku 
- danou tabulku prezentuje v podobě grafu 
- aplikuje nastavení buněk v tabulkovém editoru 
- ovládá práci s tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 
- ICT-9-2-01 ovládá práci s textovými a grafickými editory i 
tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací 

Textový editor (MS Word) 
- písmo 
- vlastnosti stránky 
- záhlaví, zápatí 
- odstavce 
- kaskádové styly 
- šablony 
- obrázky 
- tabulky 
Počítačová grafika 
- počítačová grafika 
- rastrové a vektorové programy 
- vektorová a bitmapová grafika 
- Zoner Callisto (obrys, výplň, velikost, rotace, uspořádání, 
zarovnání objektů, efekty, …) 
- tvorba dokumentů 
Prezentace (MS PowerPoint) 
- základy práce se snímky 
- vlastnosti prezentací 
- vkládání objektů 
- zásady pro zpracování prezentace 
Tabulkový procesor (MS Excel) 
- tabulkový editor 
- základní pojmy (buňka, list, typy dat) 
- vytváření tabulek 
- vkládání, editace a porovnávání dat 
- jednoduché výpočty 
- jednoduché vzorce (suma, průměr) 
- prezentace výsledků v podobě grafu 
- úpravy grafů 
- vložení funkcí 
- úpravy buněk a celé tabulky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 

Výtvarná výchova 

7. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

3. Využití digitálních technologií 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Využití digitálních technologií 

Digitální technologie, digitální technika 
- ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; 
diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální 
techniky 
- ČSP-9-7-05 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první 
pomoc při úrazu 
- ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
- ČSP-9-7-04 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před 
poškozením 
Mobilní služby 
- ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s mobilními 
technologiemi - cestování, obchod, vzdělávání, zábava 

Digitální technologie, digitální technika 
- digitální technika - počítač a periferní zařízení, digitální fotoaparát, 
videokamera, PDA (osobní digitální pomocník), CD a DVD 
přehrávač, e-kniha, mobilní telefony 
- digitální technologie - bezdrátové technologie (USB, Bluetooth, 
WIFI, GPRS-General Packet Radio Services, GMS-Global Systém for 
Mobile Communications=síť druhé generace, norma IEEE 802.11b) 
- navigační technologie 
- konvergence technologií (proces postupného splývání) 
- multiplexování (kombinace digitálních a analogových signálů) 
- počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických 
informací (úpravy, archivace, střih) 
- operační systémy 
- vzájemná komunikace zařízení (synchronizace PDA s PC) 
Mobilní služby 
- operátoři 
- tarify 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
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 Člověk a jeho svět 
Charakteristika oblasti 

  Vzdělávací oblast Člověk a jeho světje jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 

1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, 

společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí, etické výchovy a dalších témat. 

 Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a 

společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví. 

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn v souladu s RVP do pěti tematických okruhů: 
 Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 

skutečností a nautváření přímých zkušeností žáků 

 Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními právy 

apovinnostmi 

 Lidé a čas - orientace v dějích a čase 
 Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety Sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a 

rozmanitosti živé i neživé přírody 

 Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 

bezpečném chování různých životních situací 

  Obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Tyto vyučovací 

předměty jsou úzce spjaty s filmovou/audiovizuální výchovou, dopravní výchovou, finanční gramotností, 

etickou výchovou, brannou výchovou a výchovou ke zdraví. 

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti vede žáky: 
 utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti 
 orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu 
 orientaci ve světě informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a 

kulturních informací 

 rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k 

jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech 

 poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání 
 samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií 
 utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a jejich ochraně 
 poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení 
 poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích 

ohrožení vlastníhozdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých 

  Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce (frontální výuka, 

samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, problémové učení, práce s encyklopedií, pozorovací vycházky) a s 

využitím dostupných vyučovacích pomůcek. 

 Součástí výuky jsou přírodovědné exkurze, ekologické programy, vlastivědné poznávací programy a projekty. 
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5.4.1 Prvouka 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

2 2 2 
  

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

 

Charakteristika předmětu 

 Prvouka je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je v souladu s RVP členěn do 5 tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme - důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních 

skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků 

 Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se základními 

právy a povinnostmi Lidé a čas - orientace v dějích a čase 

 Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety Sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a 

rozmanitosti živé i neživé přírody 

 Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o 

bezpečném chování různých životních situací - poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé 

bytosti. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1. - 3. roč. 

 1. ročník - 2 hodiny týdně 
 2. ročník - 2 hodiny týdně 
 3. ročník - 2 hodiny týdně 

 Na vyučovací předmět Prvouka navazují ve 4. a 5. ročníku vyučovací předměty Vlastivěda a Přírodověda. 

Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných 

vyučovacích pomůcek  

Metody a formy práce: 

 Frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, problémové učení, práce s encyklopedií, 

pozorovací vycházky. 

 Součástí výuky jsou přírodovědné exkurze, ekologické programy, vlastivědné poznávací programy a projekty. 
  

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o má pozitivní vztah k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o posuzuje situace 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

 Kompetence k učení 

- vhodnou motivací podněcuje žáka k pozitivnímu vztahu k učení 

Prvouka 
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 Kompetence k řešení problémů 

- podněcuje žáka k pozorování jevů, společnému vyhodnocování a řešení problémů 

- vede žáka k vyhledávání a třídění informací 

 Kompetence komunikativní 

- rozšiřuje slovní zásobu žáka v osvojovaných tématech 

- v rámci využívání skupinové práce rozvíjí u žáka schopnost vzájemné komunikace 
a naslouchání   

 Kompetence sociální a personální 

- učí žáka přijímat různé role ve skupině s určitým předem stanoveným cílem 

 Kompetence občanské 

- vede žáka k dodržování základních pravidel slušného chování 

 Kompetence pracovní 

- vytváří u žáka vhodné pracovní návyky v jednoduché samostatné a skupinové 
práci 

- motivuje žáka k pozitivnímu vztahu k práci 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Psychohygiena 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

 Vztah člověka k prostředí 

5.4.1.1 1. ročník 

2 týdně, P 

1. Místo, kde žijeme 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- popíše domov, 

bydlení 
- orientuje se v místě svého bydliště 
- zná své jméno a příjmení, adresu svého bydliště 
- rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí 
- zná název školy, jméno ředitele, učitelky 
- orientuje se v okolí školy, popíše bezpečnou cestu do školy- 

dokáže bezpečně přijít a odejít ze školy, orientuje se v 
konkrétní dopravní situaci, seznamuje se s dopravními 
značkami a situacemi 

- dodržuje školní režim a řád 
- učí se samostatně si připravit pomůcky na vyučování 
- seznamuje se se státními symboly ČR 

Domov 
- bydliště 
- adresa 
Škola 
- název a místo školy, třídní učitel 
- cesta do školy, riziková místa a situace 
- školní řád a režim 
- příprava na vyučování 
- doprava 
Naše vlast 

   - státní symboly (vlajka, hymna) 

Prvouka 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
1. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

Český jazyk a literatura 
1. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

2. Lidé kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozlišuje vztahy mezi rodinnými příslušníky 
- zná významné události v rodině 
- používá pravidla slušného chování ve škole i mimo školu 
- vyjmenuje dobré a špatné vlastnosti lidí 

Rodina 
- rodinné vztahy 
- pravidla slušného chování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
1. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Závislosti , vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Práce s drobným materiálem 

Matematika 
1. ročník 

Číslo a početní operace 
Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

3. Lidé a čas 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- učí se určovat čas – celé hodiny 
- ví, který je den 
- rozlišuje pojmy den, týden, měsíc, rok 
- pojmenuje svátky v roce (Velikonoce, Vánoce) 
- umí vyjmenovat dny v týdnu a měsíce v roce 

Orientace v čase 
- pojmy, svátky, orientace v čase (hodina, den, týden, měsíc, rok) 
- denní režim 
- roční období 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Číslo a početní operace 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Matematika 

1. ročník 
Číslo a početní operace 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

Prvouka 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       106 
 

4. Rozmanitost přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- seznamuje se se základními životními podmínkami (voda, 
vzduch, teplo, světlo, půda) - rozlišuje rostliny a živočichy 
- pojmenuje části rostlin a rozezná rozdíl (byliny, keře, 
stromy) 
- snaží se popsat stavbu těla čtyřnohého savce a ptáka 
- seznámí se s významem živočichů v přírodě a pro člověka 
- posoudí vztah člověka ke zvířatům 

Životní podmínky 
Živá příroda 
Rostliny 
Živočichové 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Číslo a početní operace 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 
Práce s drobným materiálem 

Matematika 

1. ročník 
Číslo a početní operace 

Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

5. Člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pojmenuje části lidského těla 
- učí se chápat význam pohybu pro svůj zdravý vývoj 
- doplňuje si znalosti o první pomoci (drobný úraz, poranění) 
- dodržuje základní hygienické návyky 
- zná názvy běžných onemocnění 
- zná zásady správného chování u lékaře 
- seznamuje se se základy správné životosprávy 
- diskutuje, jak lze preventivně předcházet nemocem, 
úrazům, dbá své vlastní bezpečnosti 

Lidské tělo 
- části těla, pohyb 
Péče o zdraví 
- první pomoc 
- základní hygienické návyky 
- nemoci, ordinace lékaře 
Zdravý životní styl 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

1. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmu 
Pěstitelské práce 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 

  

Prvouka 
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5.4.1.2 2. ročník 

2 týdně, P 

1. Místo, kde žijeme 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- popíše domov, bydlení, bydliště 
- orientuje se v místě svého bydliště 
- zná adresu svého bydliště a osobní údaje, 
- pojmenuje povolání svých rodičů 
- zná název školy, jméno ředitele, učitelky 
- orientuje se v okolí školy 
- dokáže bezpečně přijít a odejít ze školy 
- respektuje běžné dopravní značky a orientuje se 
v konkrétní dopravní situaci 
- dodržuje školní režim a řád 
- používá pravidla slušného chování ve škole a mimo školu 
- dokáže si samostatně připravit pomůcky na vyučování 
- dodržuje rozvrh hodin 

Domov 
- bydliště 
- adresa 
- povolání rodičů 
Škola 
- název a místo školy, třídní učitel, orientace 
- riziková místa a situace 
- školní řád a režim, pravidla chování 
- příprava na vyučování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Pracovní činnosti 

2. ročník 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

2. Lidé kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná příbuzenské a mezigenerační vztahy v rodině, 
projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných 
lidí 
-  dokáže slušně požádat o pomoc a poděkovat, omluvit se 
-  dokáže komunikovat s prodavačem, zacházet s 
přidělenými penězi, poznává formy peněz - druhy financování  
- dokáže vysvětlit, v čem spočívají vybraná povolání 
- učí se vážit si práce a jejich výsledků 
- pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení v 
domácnosti 

Rodina 
Příbuzenské vztahy 
Mezilidské vztahy 
- pravidla komunikace (prosba, poděkování, omluva) 
- pravidla slušného chování - ohleduplnost, etické zásady, rizikové 
situace, rizikové chování, předcházení konfliktům 
- nákup, příjmy a výdaje domácnosti 
- použití peněz v běžných situacích, kontrola ceny nákupu 
Povolání 
Vybavení domácnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Číslo a početní operace 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Matematika 

2. ročník 
Číslo a početní operace 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 
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3. Lidé a čas 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- učí se určovat čas (půlhodiny, čtvrthodiny) 
- používá kalendář, stanoví správné datum 
- rozliší kalendářní a školní rok 
- rozlišuje pojmy den, týden, měsíc, rok 
- přiřazuje měsíce k ročním obdobím 
- pojmenuje svátky v roce (Vánoce, Velikonoce) 

Orientace v čase 
- pojmy, svátky, orientace v čase (půlhodina, čtvrthodina...) 
- denní režim 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Číslo a početní operace 
Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Matematika 
2. ročník 

Číslo a početní operace 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

4. Rozmanitost přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pojmenuje vybrané suroviny, výrobky 
- učí se pojmenovávat základní životní podmínky (voda, 
vzduch, teplo, světlo, půda) 
- rozlišuje rostliny a živočichy 
- popíše části rostlin, jejich životní potřeby a průběh života 
- dokáže určit vybrané byliny a dřeviny 
- rozezná pokojové květiny 
- určuje vybrané hospodářské plodiny (obilniny, luskoviny, 
okopaniny), zeleninu a ovoce 
- rozděluje houby na jedlé a jedovaté 
- pojmenuje vybrané běžně se vyskytující houby 
- rozlišuje živočichy (savci, ptáci, ryby, hmyz) 
- pozná a pojmenuje domácí zvířata a jejich mláďata 
- učí se popsat znaky života živočichů, jejich životní potřeby 
- dokáže popsat stavbu těla čtyřnohého savce, ptáka 
- objasní význam živočichů v přírodě a pro člověka 
- posoudí vztah člověka ke zvířatům 
- vysvětlí správný způsob likvidace odpadků v domácnosti a 
význam třídění odpadu 

Příroda neživá 
Životní podmínky 
Příroda živá 
Rostliny 
- části rostlin, znaky života 
- určení rostlin 
- hospodářské plodiny 
Houby 
Živočichové 
- rozlišení 
- znaky života 
- popis stavby těla savce, ptáka 
- význam živočichů 
- vztah člověka ke zvířatům 
Ochrana přírody 
- ekologie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
2. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Číslo a početní operace 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Matematika 
2. ročník 

Číslo a početní operace 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 
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5. Člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pojmenuje znaky života člověka a životní potřeby 
- popíše části těla, důležité vnitřní orgány, smysly, kostru 
- popíše průběh lidského života 
- posuzuje péči o vlastní zdraví a osobní bezpečnost 
- diskutuje o potřebě pohybu pro svůj zdravý vývoj 
- doplňuje si znalosti o první pomoci, provede ošetření 
drobného poranění 
- dodržuje režimové návyky (denní, pitný režim, vhodná 
skladba stravy, hygienické návyky) 
- uvede příklady správného chování chodce a cyklisty, 
seznamuje se základními dopravními značkami a situacemi a s 
místy pro hru 
- seznamuje se s čísly tísňového volání 
- diskutuje o tom, jak se chovat v situaci obecného ohrožení 
- seznámí se se zdravým životním stylem 
- zná základní dopravní značky, předchází rizikovým 
situacím v dopravě 

Lidské tělo a jeho stavba 
- znaky, průběh, zdraví člověka a pohyb 
- stavba těla 
- osobní bezpečí - drobné poranění, úrazy 
První pomoc 
Zdravý životní styl 
Osobní bezpečí 
- chování v rizikovém prostředí 
Doprava 
Linky tísňového volání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Pracovní činnosti 
2. ročník 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Příprava pokrmů 
Pěstitelské práce 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Výtvarná výchova 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

5.4.1.3 3. ročník 

2 týdně, P 

1. Místo, kde žijeme 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu svého bydliště a 
školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí 
v nejbližším okolí 
- ČJS-3-1-02 začlení svou obec (město) do příslušného 
kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny 
v nejbližším okolí, obci (městě) 
- ČJS-1-03 rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a 
vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost 

Domov 
- bydliště a okolí 
Škola 
- adresa a orientace v okolí školy, riziková místa a situace 
- školní režim a řád 
Krajina okolí domova 
- přírodní a umělé prvky v okolní krajině  

 - směrová růžice, plánek, orientace v krajině 
 - Zábřeh - orientace, historické budovy, osobnosti, historie, 

současnost 
Naše vlast 

 - poloha, hranice, sousedé, symboly, historické země 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
4. ročník 

Mluvení 
Hudební výchova 

3. ročník 
Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
3. ročník 

Lidé kolem nás 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

Prvouka 
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2. Lidé kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 
- ČJS-3-2-02 odvodí význam a potřebu různých povolání a 
pracovních činností 

Domov 
- rodina 
- adresa a osobní údaje 
- povolání rodičů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 

Řečové dovednosti 
4. ročník 

Čtení s porozuměním 
Poslech s porozuměním 

Prvouka 

3. ročník 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 

Ověřování komunikačních účinků 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Vokální činnosti 

3. Lidé a čas 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-3-3-01 využívá časové údaje při řešení různých 
situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a 
budoucnosti 
- 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 
- 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 

Orientace v čase 
- hodiny, kalendář, roční období 
Krajina okolí domova 
- Zábřeh - historické budovy, osobnosti, historie, současnost 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
5. ročník 

Psaní 
Čtení s porozuměním 
Mluvení 
Poslech s porozuměním 

Matematika 
3. ročník 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností  
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností  

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

Prvouka 
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4. Rozmanitost přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-3-4-01 pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny 
v přírodě v jednotlivých ročních obdobích 
- ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných 
určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé 
lokalitě 
- 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 

Příroda neživá 
Látky a jejich vlastnosti 
- vlastnosti látek, měření, pozorování, rozlišování a popis změn 
Životní podmínky 
- základní životní podmínky 
- voda 
- vzduch 
- Slunce a Země 
- půda 
- horniny a nerosty 
Příroda živá 
- systematika živé přírody 
- rostliny - znaky, průběh života, části rostliny, dělení rostlin, 
hospodářské plodiny, léčivé byliny 
Houby 
- části těla, rozdělení hub, druhy 
Živočichové 
- znaky, průběh života, popis, dělení, význam, vztah k člověku 
Ochrana přírody 
- ekologie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
Řečové dovednosti 

5. ročník 
Čtení s porozuměním 
Poslech s porozuměním 

Matematika 
3. ročník 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností  

Pracovní činnosti 
Pěstitelské práce 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 
Pěstitelské práce 
Práce s drobným materiálem 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností  

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Matematika 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

4. Člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 
- 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 
- 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 
- ČJS-3-5-04 reaguje adekvátně na pokyny dospělých při 
mimořádných událostech  

Lidské tělo a jeho stavba 
- znaky, potřeby, stavba těla, funkce, části, rozdíly mezi mužem a 
ženou, průběh života, péče o zdraví a bezpečnost, pohyb, první 
pomoc 
Dopravní výchova 
– základní pravidla siničního provozu, bezpečný pohyb 
v silničním provozu, riziková místa a situace  
Mimořádné události  
– sezonní a mimořádné události, přírodní vlivy, ochrana  
– linky tísňového volání 
- varovné signály, evakuace, požáry IZS 
Ekologie  
– třídění a likvidace odpadu 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
Řečové dovednosti 

Hudební výchova 
3. ročník 

Hudebně pohybové činnosti 
Vokální činnosti 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 

Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 
Práce s drobným materiálem 

Tělesná výchova 
Činnosti ovlivňující zdraví 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti 
Vokální činnosti 

 

 

5.4.2  Přírodověda 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

  
1 2 

 

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

 

Charakteristika předmětu 

  Přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je v souladu s RVP členěn do 2 tematických okruhů:  

 Rozmanitost přírody - Země jako planeta Sluneční soustavy, rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, 

rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv lidské 

činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické 

katastrofy 

 Člověk a jeho zdraví - lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy 

lidské reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc, 

odpovědnost člověka za své zdraví, situace hromadného ohrožení 

 Poznatky získané ve vyučovacím předmětu Přírodověda jsou základem pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Člověk a svět práce, Člověk a zdraví. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku. 

 4. ročník - 1 hodina týdně 
 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných 

vyučovacích pomůcek  

 

Metody a formy práce: 

 Frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, problémové učení, práce s encyklopedií, 

pozorovací vycházky do přírody, práce s přírodninami. 

 Součástí výuky jsou přírodovědné exkurze, ekologické programy a exkurze do planetária. 

Prvouka 

Přírodověda 
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Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o poznává smysl a cíl učení 
o Kompetence k řešení problémů 
o posuzuje situace 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- motivuje žáka k přesvědčení, že důležitější jsou získané dovednosti než výsledná známka 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí se vhodně řešit různé situace praktického života 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k pojmenovávání pozorované skutečnosti 

- v rámci využívání skupinové práce rozvíjí u žáků schopnost vzájemné komunikace a 

naslouchánídruhým 

- učí se pracovat s různými informačními a komunikačními prostředky 

• Kompetence sociální a personální 

- učí žáka přijímat různé role ve skupině s určitým předem stanoveným cílem 

• Kompetence občanské 

- vede žáka k dodržování základních pravidel slušného chování 

• Kompetence pracovní 

- vytváří u žáka vhodné pracovní návyky v jednoduché samostatné a skupinové práci 

- motivuje žáka k pozitivnímu vztahu k práci, vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí s 

využitímvhodných pracovních postupů a nástrojů s důrazem na bezpečnost práce 

Průřezová témata integrována do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Psychohygiena 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí  

Přírodověda 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       114 
 

5.4.2.1 4. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozmanitost přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zařazuje a charakterizuje houby, rostliny živočichy 
(bezobratlé, obratlovce) 
- charakterizuje některá společenstva – les, louka, voda, u 
lidských obydlí apod. 
- pojmenovává a zařazuje běžně se vyskytující živočichy do 
jednotlivých společenstev a živ. tříd 
- popíše stavbu jejich těla 
- zná jejich způsob života 
- zkouší běžně se vyskytující rostliny zařadit do přírodních 
společenstev 
- učí se chápat rovnováhu v přírodě 
- zná pravidla správného chování v přírodě 
- zhodnotí dopad některých činností lidí na přírodu 
- rozliší, které činnosti podporují nebo poškozují přírodu 
- učí se hodnotit příčiny a důsledky živelných pohrom 
(povodeň, orkán...) a ekologických katastrof 
- utvrzuje si základní veličiny a jednotky (délka, hmotnost, 
teplota, objem, čas) 

Houby, rostliny, živočichové 
- znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, 
výživa, stavba těla nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro 
člověka 
Rovnováha v přírodě 
- význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva 
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 
- odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana 
rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické 
katastrofy 
Látky a jejich vlastnosti 
- třídění látek, změny skupenství, vlastnosti, porovnávání látek a  
    měření veličin s praktickým užíváním základních jednotek 
Nerosty, horniny a půda 
- některé hospodářsky významné horniny a nerosty, zvětrávání, 
vznik půdy a její význam 
Voda a vzduch 
- výskyt, vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě,  
- vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
4. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
Psaní 
Mluvení 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
4. ročník 

Jazyková výchova 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

2. Člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná zásady bezpečného chování v rizikovém prostředí 
- zná zásady správné manipulace s elektrickými přístroji 
- zná zásady chování v silničním provozu (chodec, cyklista) - 
zná telef. čísla tísňového volání (pro přivolání první pomoci, 
hasičů a policie) 
- učí se rozpoznávat krizové situace (týrání, šikana, sexuální 
zneužívání...) a ví, na koho se obrátit o pomoc 
- ví, co je evakuace obyvatel, kdy nastává 
- seznamuje se s evakuačním zavazadlem 
- seznamuje se s problematikou závislostí 
- vnímá dopravní situace, správně je vyhodnotí a vyvodí 
závěry pro své chování jako chodec a cyklista 

Osobní bezpečí, krizové situace 
- vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečnéchování v rizikovém 
prostředí, označování nebezpečných látek 
- bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky 
- předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních 
prostředcích 
- šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy 
násilí v médiích 
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví 
- služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob 
volání na tísňovou linku 
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená 
- postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška 
sirén) 
- požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při 
požáru) 
- integrovaný záchranný systém 
Návykové látky, závislosti a zdraví 
- návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání 
návykových látek, 
- nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Anglický jazyk 
Psaní 
Mluvení 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti-Příprava pokrmů 

Český jazyk a literatura 
4. ročník 

Jazyková výchova 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

 

Přírodověda 
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5.4.2.2 5. ročník 

2 týdně, P 

1. Rozmanitost přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 
- ČJS-5-4-02 vysvětlí na základě elementárních poznatků o 
Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a 
střídáním ročních období 
- ČJS-5-4-03 zkoumá základní polečenstva ve vybraných 
lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi 
organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů v 
prostředí 
- 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 
- ČJS-5-4-05 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v 
přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 
podporovat nebo poškozovat 
- 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 
- ČJS-5-4-07 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní 
postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

Země a Vesmír 
- sluneční soustava, den a noc, roční období 
Životní podmínky 
- rozmanitost podmínek života na Zemi 
- význam ovzduší, vodstva, půd, rostlinstva a živočišstva na Zemi 
- ponebí a počasí 
Rizika v přírodě 
- rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi 
mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Číslo a početní operace 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Číslo a početní operace 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 

2. Člověk a jeho zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-5-5-01 využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení 
základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře 
vlastního zdravého způsobu života 
- ČJS-5-5-02 rozlišuje etapy lidského života, orientuje se ve 
vývoji dítěte před a po jeho narození 
- ČJS-5-5-03 účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, 
zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na 
oprávněné nároky jiných osob 
- ČJS-5-5-04 uplatňuje účelné způsoby chování v situacích 
ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících 
mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí 
a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a 
cyklista 
- ČJS-5-5-05 předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových látek 
- ČJS-5-5-06 uplatňuje základní dovednosti a návyky 
související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou 
- ČJS-5-5-07 rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 
drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc 
- 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 

Lidské tělo 
- stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, 
pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, biologické a psychické změny 
v dospívání, základy lidské reprodukce vývoj jedince 
Péče o zdraví 
- zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby 
uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim 
- ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), 
drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při 
drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena 
Partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy 
- rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická 
stránka vztahů, etická stránka sexuality 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
Příprava pokrmů 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 

Přírodověda 
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5.4.3 Vlastivěda 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
  

2 1+1 

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

 

Charakteristika předmětu 

 Vlastivěda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je v souladu s RVP členěn do 3 tematických okruhů:  

 Místo, kde žijeme- chápání organizace života v obci, ve společnosti, praktické poznávání místních, 

regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu, postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění 

 Lidé kolem nás- upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomování si významu a 

podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen, seznamování se se 

základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě, směřování k výchově budoucího občana 

demokratického státu 

 Lidé a čas- orientace v dějích čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů, snaha o vyvolání zájmů u 

žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti 

 Poznatky získané ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou základem pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku. 

 4. ročník - 2 hodiny týdně 
 5. ročník - 2 hodiny týdně 

 Organizace - žáci pracují ve třídě nebo v počítačové učebně s využíváním různých forem práce a s využitím dostupných 

vyučovacích pomůcek  

 

Metody a formy práce: 

 frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování, problémové učení, práce s encyklopedií, 

pozorovací vycházky do okolí 

 Součástí výuky jsou různé exkurze a vlastivědné poznávací programy a projekty. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o poznává smysl a cíl učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o posuzuje situace 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 

 Kompetence pracovní 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Vlastivěda 
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Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- motivuje žáka k přesvědčení, že důležitější jsou získané dovednosti než výsledná známka 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí se vhodně řešit různé situace praktického života 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k pojmenovávání pozorované skutečnosti 

- učí se pracovat s různými informačními a komunikačními prostředky 

- poznává práci s různými druhy jednoduchých textů, plánů, map a schémat 

- v rámci využívání skupinové práce rozvíjí u žáků schopnost vzájemné komunikace a 

naslouchánídruhým 

• Kompetence sociální a personální 

- učí žáka přijímat různé role ve skupině s určitým předem stanoveným cílem 

• Kompetence občanské 

- vede žáka k dodržování základních pravidel slušného chování 

• Kompetence pracovní 

- vytváří u žáka vhodné pracovní návyky v jednoduché samostatné a skupinové práci 

- motivuje žáka k pozitivnímu vztahu k práci, vytváří podnětné a tvořivé pracovní prostředí 
s využitím vhodných pracovních postupů a nástrojů s důrazem na bezpečnost práce 

 

Průřezová témata integrována do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Mezilidské vztahy 
 Poznávání lidí 
 Komunikace 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Vztah člověka k prostředí 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

Vlastivěda 
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5.4.3.1 4. ročník 

2 týdně, P 

1. Místo, kde žijeme 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zná název kraje a krajského města 
- umí najít Olomouc a své bydliště na mapě 
- vyhledá Prahu na mapě ČR 
- umí vyhledat ČR na mapě Evropy 
- pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy 
- ukáže na mapě a pojmenuje pohraniční pohoří 
- ukáže na mapě a pojmenuje rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a 
nížiny v ČR 
- vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou 
- zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří 
- zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem 
- najde na mapě a pojmenuje velké řeky, jezera a rybníky v 
ČR a vblízkosti svého bydliště a školy 
- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím 
- charakterizuje podnebí ČR 
- ukáže na mapě Čechy, Moravu, Slezsko 
- ukáže a najde na mapě střední, východní, severní, západní 
a jižní Čechy, jižní a severní Moravu a Slezsko 
- stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, 
poloha, hospodářství.....) 
- vyhledává na mapě významná města a řeky a seznámí se s 
průmyslem a zemědělstvím v jednotlivých oblastech 
- vysvětlí význam globu a mapy 
- seznámí se s pojmem měřítko mapy 
- poznává základní geografické značky 
- zná pojem nadmořská výška 
- snaží se pracovat s buzolou a kompasem 

Krajina ČR 
- hlavní město, kraj, krajské město 
- poloha 
- sousední státy 
- povrch - pohoří, nížiny, vodstvo, počasí, podnebí 
Regiony ČR 
- poloha, historické země ČR 
- charakteristika jednotlivých oblastí, města, průmysl, zemědělství 
Mapy obecně zeměpisné a tematické 
- globus, mapa 
- měřítko mapy 
- geografické značky 
- nadmořská výška 
- buzola a kompas 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování Občanská 
společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 
Geometrie v rovině a prostoru 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Matematika 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 
Geometrie v rovině a prostoru 

2. Lidé kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ví, kdy vznikla ČR  
- zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR 
- zná oficiální název ČR a správně ho píše 
- seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními symboly a 
demokracií v ČR a armádou ČR 
- seznámí se s pojmy státní správa a samospráva, politické 
uspořádání 
- sleduje státní svátky v průběhu roku 
- orientuje se v mezilidských vztazích 
- rozumí pojmům soukromé a společné vlastnictví 

Naše vlast 
- vznik ČR 
- prezident, premiér 
- domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní správa, 
samospráva, státní symboly 
- principy demokracie 
- soužití lidí 
- vlastnictví 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
Formy participace občanů v politickém 
životě 
Občan, občanská společnost a stát 
Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Vlastivěda 
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3. Lidé a čas 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- seznamuje se s životem pravěkých lidí 
- poznává první státní útvary na našem území - Sámova 
říše, Velkomoravská říše 
- snaží se vyprávět o počátcích českého státu - Přemyslovci 
a Lucemburkové 
- pozná vybrané postavy ze Starých pověstí českých 
- orientuje se v časové přímce 

Pravěk 
Sámova říše, Velkomoravská říše 
Přemyslovci, Lucemburkové 
Postavy ze Starých pověstí českých 
Časová přímka  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Jazyková výchova 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Matematika 

Nestandardní aplikační úlohy a 
problémy 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 
Číslo a početní operace 

5.4.3.2 5. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Místo, kde žijeme 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajině a státu  
- 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-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy 
map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a 
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí  
- 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-5-1-05 zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v 
naší vlasti i v jiných zemích  
- ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé 
jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 

- domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 
- škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná 
cesta do školy; riziková místa a situace 
- obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost 
a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 
- okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch a jeho tvary, 
vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, vliv krajiny 
na život lidí, působení lidí na krajinu a životní prostředí, orientační 
body a linie, světové strany 
- regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR, surovinové zdroje, 
výroba, služby a obchod 
- naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení a 
politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly, 
armáda ČR 
- Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování 
- mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády 
a způsobu rozhodování Občanská 
společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

 

Vlastivěda 
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2. Lidé kolem nás 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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)  
- ČJS-5-2-02 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 
obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a 
dohodne se na společném postupu řešení 
-  ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují 
základní lidská práva nebo demokratické principy 
-  ČJS-5-2-04 orientuje se v základních formách 
vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, 
na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet 
dluhy  
- ČJS-5-2-05 poukáže v nejbližším společenském 
a přírodním prostředí na změny a některé problémy a 
navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce 
(města) 

- vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní, společné, hmotný a 
nehmotný majetek, rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti, 
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, 
banka jako správce peněz, úspory a půjčky 
- kultura - podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová 
kultura a subkultura 
- rodina – postavení jedince v rodině, role členů rodiny, 
příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, 
fyzická a duševní práce, zaměstnání 
- soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 
demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, 
církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský 
dům“ 
- chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – 
ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; 
rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům 
  právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, 
práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, 
právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, 
soukromého vlastnictví, duševních hodnot 
- významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního 
prostředí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 
Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

3. Lidé a čas 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 
údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 
- 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 
- ČJS-5-3-03 rozeznává současné a minulé a orientuje se v 
hlavních reálích 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 minulosti a 
současnosti s využitím regionálních specifik 
- ČJS-5-3-05 objasní historické důvody pro zařazení státních 
svátků a významných dnů 

Současnost a minulost v našem životě - proměny způsobu života, 
bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní 
svátky a významné dny 
Regionální památky - péče o památky, lidé a obory zkoumající 
minulost 
Báje, mýty, pověsti - minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný 
kraj 
Orientace v čase a časový řád – určování času, čas jako fyzikální 
veličina, dějiny jako časový sled událostí, kalendáře, letopočet, 
generace, denní režim, roční období 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Matematika 
5. ročník 

Nestandardní aplikační  úlohy a 
problémy 

Český jazyk a literatura 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 

Vlastivěda 
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 Člověk a společnost 
Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast člověk a společnost vychází z RVP ZV ze stejnojmenné vzdělávací oblasti. Na naší škole 

prohlubuje a rozvíjí znalosti žáků, které získali ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni 

zejména v předmětech prvouka a vlastivěda. 

 Obsah oblasti je realizován v povinných předmětech dějepis, výchova k občanství a volitelném semináři z 

dějepisu. Součástí obsahu oblasti jsou také témata z etické výchovy a finanční gramotnosti. 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti se zaměřuje na: 

 rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a 

upevňování vědomí přináležitosti k evropské kultuře 

 rozlišování mýtů a skutečnosti 

 vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a 

společenskovědního charakteru 

 rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a 

ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a 

událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních 

 úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem 

 (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství 

 získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti 

 rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům 

demokratickéhosoužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci 

 uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k 

zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv 

5.5.1 Dějepis 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 2 2 1+1 

 

Charakteristika předmětu 

  Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace 

historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické 

zkušenosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu. 

  Výuka dějepisu směřuje 

 k rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa 
 k vytvoření představy historického času 
 seznámení se s významnými událostmi a osobnostmi 
 odhalování kořenů společenských dějů a jevů 
 vytvoření pocitu hrdosti a úcty k duchovním a materiálním výtvorům minulosti 
 k úctě k vlastnímu národu 
 příprava žáka na život v jednotné Evropě 
 aktivní využívání různých informačních a komunikačních technologií při výběru a zpracování informací 
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 Vyučovací předmět dějepis je úzce s mnoha předměty např. 

 český jazyk a literatura  - ukázky historických pramenů (kroniky, deníky, cestopisy) 
 výchova k občanství – regionální dějiny, kořeny EU 
 přírodopis – pravěká flóra a fauna 
 fyzika, chemie, matematika – významné osobnosti a vynálezy 
 výtvarná výchova, hudební výchova -  lidová slovesnost, architektura 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

  Výuka dějepisu navazuje na vlastivědu ve 4. a 5. ročníku, kde se žáci seznamují se základy českých dějin. V 

6. – 9. ročníku je časová dotace předmětu 2 hodiny týdně.  

Metody a formy práce  

  frontální vyučování, skupinová práce, samostatná práce, práce s mapou a odbornou historickou literaturou, 

problémové učení, prezentace referátů, práce na PC 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
o vytváří si komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 
o poznává smysl a cíl učení 
o má pozitivní vztah k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o hledá a nachází příčiny a důsledky problému a nahlíží na problém z různých pohledů 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 
o stanovuje si kritéria pro hledání vlastního řešení 
o argumentuje, odlišuje subjektivní pohled od objektivního faktu 
o shrnuje, zobecňuje, tvoří závěry, formuluje nová poznání a zkušenosti 

 Kompetence komunikativní 
o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 
o zapojuje se do diskuse 
o čte plynule, rozumí přečtenému a je schopen interpretovat 
o čte různé druhy textu 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 
o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 
o chová se zodpovědně vůči sobě 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 
o chová se zodpovědně vůči kulturním tradicím 
o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 
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 Kompetence pracovní 
o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k vyhledávání, třídění a porovnávání informací, které následně využije v procesu 

učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě 

- uplatněním vhodných metod a forem výuky pomáhá žákům nalézt smysl, cíl a pozitivní vztah k 
učení 

- vede k rozeznání mezi subjektivním názorem a faktem 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k identifikaci problému, práci s ním, hledání příčin, důsledků a nahlížení na 

problém z různých pohledů 

- koordinuje práci žáka při konfrontaci s ostatními žáky 

- umožňuje stanovit kritéria pro hledání vlastních řešení 

- dává prostor pro prezentaci návrhů, argumentů, ke zvážení více možností, shrnutí a 

zobecnění získaných informaci 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáka k plynulému a srozumitelnému projevu, formulaci myšlenek a názorů 

- prostřednictvím moderních vyučovacích metod a forem žáky zapojuje do diskuze 

- klade důraz na práci s textem, zejména na čtení s porozuměním 

- využívá mapy, různé dokumenty, texty a obrazové materiály 

- ve výuce žáky motivuje užitím moderních informačních a komunikačních prostředků 

• Kompetence sociální a personální 

- prací ve skupině učí žáky přejímat sociální role, sdílení a realizaci společného cíle 

- učí efektivní spolupráci při řešení daných úkolů 

• Kompetence občanské 

- vychovává k národní hrdosti a vlastenectví v rámci jednotné Evropy 

• Kompetence pracovní 

- vychovává k organizaci práce, tvořivému řešení problému 

Průřezová témata integrována do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
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5.5.1.1 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Úvod do vyučování dějepisu 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Základy práce historika 

- D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti 
dějepisných poznatků 
- dokáže rozlišit jednotlivé historické vědy 
- 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 

- hmotné a písemné prameny 
- časová přímka 
- orientace v historických mapách 

2. Počátky lidské společnosti – období pravěku 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Geneze lidského rodu 

- umí rozlišovat jednotlivé vývojové stupně člověka 
- dokáže rozlišit jednotlivé etapy pravěku 
- D-9-2-01 charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, 
jejich materiální a duchovní kulturu 
- popíše jejich materiální a duchovní kulturu 
- D-9-2-02 objasní význam zemědělství, dobytkářství a 
zpracování kovů pro lidskou společnost 
- pochopí důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako 
podmínky pro rozvoj obchodu 
- uvědomí si nerovnoměrnost vývoje v jednotlivých oblastech 
světa a pochopí tak kulturní rozmanitost světa 
- D-9-2-03  uvede příklady archeologických kultur na našem 
území 

- pravěk a archeologie 
- vznik a vývoj lidského rodu 
- starší doba kamenná – paleolit 
- střední doba kamenná – mezolit 
- mladší doba kamenná – neolit 
- pozdní doba kamenná – eneolit 
- doba bronzová 
- doba železná 
- v sousedství Říma – Germáni 
- první Slované 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 
Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

Výtvarná výchova 

6. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

3. Nejstarší civilizace – starověk 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Starověké říční kultury 

- D-9-3-01 rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami 
a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací 
- D-9-3-02 uvede nejvýznamnější typy památek, které se 
staly součástí světového kulturního dědictví 
- vysvětlí přínos vynálezů pro další vývoj lidstva 
- umí vysvětlit a porovnat jednotlivé formy vlády a postavení 
společenských skupin v jednotlivých státech 
- orientuje se na mapě 

- Mezopotámie (podnebí, dějiny, kultura, vzdělanost) 
- Egypt (podnebí, dějiny, kultura, vzdělanost) 
- Indie (podnebí, dějiny, kultura, vzdělanost) 
- Čína (podnebí, dějiny, kultura, vzdělanost) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

  

4. Antika 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Antický svět 

- charakterizuje přírodní podmínky a život 
- umí rozlišit jednotlivé vývojové etapy 
- uvede nejvýznamnější typy památek antického světa 
- 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  
- D-9-3-04 porovná formy vlády a postavení společenských 
skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické 
demokracie 
- uvědomí si prolínání kulturních vlivů 
- žák se orientuje na mapě 
- uvědomí si rozdílný vývoj v různých částech Evropy 

Starověké Řecko 
- přírodní podmínky, zemědělství a obchod 
- minojská Kréta 
- život v Řecku 
- homérské období 
- archaické období 
- klasické období 
- nadvláda Makedonie 
- kultura a vzdělanost – odkaz Evropě 
Starověký Řím 
- přírodní podmínky, zemědělství a obchod, řemesla 
- počátky Říma, Etruskové 
- život Říma, doba královská 
- raná římská republika, ovládnutí Středomoří 
- krize a zánik republiky 
- Řím za principátu 
- pozdní říše římská 
- kultura a věda, odkaz evropské kultuře 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Literární výchova 

Tělesná výchova 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

Tělesná výchova 

6. ročník 
Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

5.5.1.2 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Raně středověká Evropa 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Evropa v raném středověku a počátky české státnosti 

- D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která 
nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku 
států  
- chápe úlohu křesťanství a víry 
- vysvětlí uspořádání raně středověké společnosti 
- D-9-4-02 porovná základní rysy západoevropské, 
byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti 
- charakterizuje pojem stěhování národů a důsledky pro náš 
prostor 
- uvědomí si nestabilitu prvních státních útvarů na příkladu 
Sámovy říše 
- D-9-4-03 objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj 
českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských 
souvislostech 
- pochopí význam cyrilometodějské mise pro náš prostor 
- objasní vnitřní vývoj v českém státě po pádu Velké Moravy 
- uvědomí si duchovní odkaz patronů české země 
- pochopí státotvornou úlohu panovnických dynastií 
- D-9-4-05 ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké 
společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury 

Evropa v raném středověku 
- nová etnická mapa Evropy 
- franská, byzantská, arabská říše, svatá říše římská 
- křížové výpravy 
První státní útvary u nás 
- příchod Slovanů 
- Sámova říše 
- Velká Morava 
Počátky českého státu 
- základ české státnosti 
- život v Čechách 
- Čechy do 12. století 
- románská kultura 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 

  

2. Český stát v období vrcholného středověku 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Český stát středoevropskou velmocí a krize víry 

- uvede jednotlivé znaky gotické kultury a uvede příklady 
gotických památek na našem území 
- charakterizuje dobový životní styl, život ve městech a na 
vesnici - seznámí se s rozmachem českého státu a jeho 
významem ve střední Evropě 
- 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 podstatu krize uvnitř křesťanské církve a nové 
myšlenky žádající reformy včetně reakce církve na tyto požadavky 
- charakterizuje husitství a uchopí jeho jedinečnost v Evropě 
15. století 
- D-9-5-02 vymezí význam husitské tradice pro český 
politický a kulturní život 

Vzestup českého státu za posledních Přemyslovců 
- život na vesnici a ve městech 
- gotika v Čechách 
- vláda posledních Přemyslovců 
Lucemburkové 
- nástup na český trůn 
- vrchol moci českého státu za vlády Karla IV. 
Husitství 
- kritika poměrů v církvi 
- husitské války 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

Český jazyk a literatura 

7. ročník 
Literární výchova 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Literární výchova 
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3. Pozdní středověk v Čechách 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poděbradský a jagellonský věk v Čechách 

- vysvětlí význam, pokrokovost myšlenky evropského 
společenství v souladu se snahami Jiřího z Poděbrad 
- charakterizuje Čechy za vlády Jiřího z Poděbrad jako 
království dvojího lidu 
- osvětlí důvody nástupu Jagellonců na český trůn a popíše 
dobu jejich vlády 
- uvede významné kulturní památky pozdní gotiky na našem 
území 

- doba poděbradská 
- doba jagellonská 
- pozdní gotika 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

  

4. Doba raného novověku 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Evropa a svět ve víru změn 

- objasní hospodářské a společenské změny v Evropě 
- D-9-5-01 vysvětli znovuobjevení antického ideálu člověka, 
nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na 
tyto požadavky 
- D-9-5-03 popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, 
jejich příčiny a důsledky 
- umí pracovat s atlasem a historickými mapami 
- vysvětlí podstatu absolutistické monarchie a srovná ji s 
demokracií 
- chápe pojem reformace, její příčiny a cíle 
- uchopí společné znaky, ale i rozdíly husitství a reformace 

Doba změn 
- život v Evropě 15. a 16. století 
- objevné plavby 
- humanismus a renesance (Itálie, Evropa) 
Reformace a počátky absolutismu v Evropě 
- náboženská reformace 
- protireformace 
- nástup absolutismu v Anglii a Francii 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

  

5. Evropa 17. století 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• 16. - 17. století - šachovnice Evropy 

- 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 příklady renesanční kultury, významné osobnosti a 
památky na našem území 
- charakterizuje krátkou slávu českého království – 
rudolfinskou dobu 

Svět Evropana 17. století 
- anglická revoluce 
Český stát v době předbělohorské 
- nástup Habsburků na český trůn 
- čeští stavové a počátky odboje 
- doba rudolfinská 
- předbělohorská kultura 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

 Český jazyk a literatura 
6. ročník 

Literární výchova 

5.5.1.3 8. ročník 

2 týdně, P 

1. Evropa 17. století 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- D-9-5-05  objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války 
a posoudí její důsledky 
- charakterizuje jednotlivé etapy války 
- důsledně uchopí české stavovské povstání, rozpozná 
důvody sporů a popíše následné události 
- chápe důsledky války pro další vývoj českých zemí 
- D-9-5-06 na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus  
- rozliší výhody a nevýhody vlády  
- uvede hlavní znaky barokní kultury, uvede významné 
osobnosti a důležité památky na území Evropy 
- charakterizuje situaci v habsburské monarchii po skončení 
třicetileté války 

Svět Evropana 17. století 
- absolutismus ve Francii, Rusku a Prusku 
- baroko jako první celosvětový umělecký sloh 
Třicetiletá válka 
- české stavovské povstání a jeho následky 
- osobnosti doby (J. A. Komenský, Albrecht z Valdštejna) 
- velká evropská válka a její důsledky 
Habsburská monarchie po třicetileté válce 
- české země po třicetileté válce 
- české baroko (osobnosti a umělecké památky doby) 

Dějepis 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

 Český jazyk a literatura 
6. ročník 

Literární výchova 
2. Osvícenství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Změny v myšlení a jejich vliv na způsob vlády 

- chápe význam osvícenství jako významného 
myšlenkového předělu, uvědomí si přínos v různých oborech 
lidské činnosti 
- D-9-5-06  na příkladech evropských dějin konkretizuje 
absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus 
- ujasní si pojem osvícenský absolutismus  
- uvědomí si rozpor mezi projevy absolutní moci a 
snahami nastupující buržoazie 

Osvícenství 
- duch doby 
- vzestup VB 
- vznik USA 
Osvícenský 
absolutismus - vláda 
Marie Terezie - vláda 
Josefa II. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

  

3. Evropa v 1. pol. 19. st. 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Evropa národů 

- 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 
- D-9-6-03 porovná jednotlivé fáze utváření novodobého 
českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národů  
- seznámí se s příčinami a průběhem českého národního 
obrození 
- D-9-6-04 charakterizuje emancipační úsilí významných 
sociálních skupin, uvede požadavky formulované ve vybraných 
evropských revolucích 
- zdůrazní rozdílné cíle revolucí v zemích Evropy 

Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
- průběh revoluce 
- vzestup a pád Napoleona I. 
Doba ponapoleonská 
- výsledky vídeňského kongresu 
- metternichovský absolutismus 
- průmyslová revoluce 
- počátky národního obrození 
Revoluce 1848 
- revoluce v Evropě 
- revoluce v Čechách a v monarchii 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

Zeměpis 

9. ročník 
Krajina a životní prostředí 

 

4. Evropa a svět na přelomu 19. a 20. st.  
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Evropská zastavení a cesta do pekel 

- D-9-6-01 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují 
modernizaci společnosti 
- D-9-5-07 rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních 
stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních 
památek 
- D-9-6-05 na vybraných příkladech demonstruje základní 
politické proudy 
- 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 
- chápe válku jako jeden ze dvou nejničivějších konfliktů 20. 
století 
- D-9-7-01 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 
světových válkách a jeho důsledky 
- pochopí příčiny a následky vítězství bolševiků v Rusku 
- vnímá vývoj myšlenek o vzniku samostatného 
Československa během konfliktu 

Evropa a svět v 2. pol. 19. st. 
- sjednocovací proces států Evropy 
- habsburská monarchie; důvody a následky dualismu 
- české země po stránce politické, hospodářské a kulturní 
- občanská válka v USA 
V předvečer války 
- společnost a kultura Evropy 
- české země před 1. světovou válkou 
- mocenské bloky světa 
1. světová válka 
- průběh války a její konec 
- v zákopech války (každodennost války) 
- Češi za války (politika, vojenství) 

Dějepis 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 
Lidské vztahy 

 Výtvarná výchova 

8. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Literární výchova 

5.5.1.4 9. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Meziválečná Evropa 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nová Evropa a nástup temné síly 

- objasní důsledky světového konfliktu  
- D-9-7-02 rozpozná klady a nedostatky demokratických 
systémů  
- objasní příčiny a důsledky hospodářské krize pro další 
vývoj v Evropě 

Evropa po 1. světové válce 
- poválečné uspořádání Evropy, úloha USA 
- poválečné krize, vývoj v komunistickém SSSR 
- nástup nových ideologií (komunismus, fašismus a nacismus) 
Třicátá léta - krize 
- světová hospodářská krize (příčiny a důsledky) 
- nástup nacismu v Německu, znaky režimu 
- ohrožení Evropy, nebezpečí války 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

  

2. Československo 1918 - 1938 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nový stát na mapě Evropy 

- chápe okolnosti vzniku samostatného Československa 
- charakterizuje vnitřní a zahraniční situaci Československa 
- orientuje se v problematice národnostních menšin 
- objasní příčiny a důsledky hospodářské krize pro další 
vývoj Československa 
- charakterizuje dopad nástupu nacistů k moci v Německu na 
další vývoj v Československu 
- rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů - 
zdokladuje rozmanitost projevů české kultury a její přínos v 
evropském měřítku 
- pochopí dopad Mnichovské konference na další vývoj v 
Československu 

Nová figurka na šachovnici Evropy 
- otázky vzniku Československa, území, obyvatelstvo, hospodářství 
- pluralitní demokracie, problémy národnostních menšin 
- dvacátá léta – prosperita nového státu (hospodářství, kultura) 
Republika v ohrožení 
- léta hospodářské krize v Československu 
- příprava na obranu republiky, Hitlerův nátlak na Československo 
- kultura a věda v předválečném období 
- Mnichovská konference (průběh a důsledky pro Československo) 

  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
Výchova k občanství 

9. ročník 
Mezinárodní vztahy, globální svět 

Hudební výchova 

8. ročník 
Hudební teorie 

Výchova k občanství 

Člověk, stát a právo 

3. 2. světová válka 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Běsy 

- objasní průběh a důsledky světové války na další vývoj ve 
světě 
- pochopí ekonomické i morální následky 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 
- seznámí se s vnitřní a zahraniční politikou v období 
protektorátu 
- chápe význam atentátu na Heydricha jako nejvýraznější 
odbojovou akci Čechoslováků 
- uvědomí si následky války pro další vývoj v 
Československu 
- chápe historický rozměr pojmů holocaust a antisemitismus 

Nejničivější konflikt světové historie 
- začátek války - přepadení Polska 
- západní tažení, letecká bitva o Anglii 
- napadení SSSR 
- přelom ve válce 
- otevření druhé fronty 
- válka v Tichomoří 
- důsledky - politické, ekonomické, morální 
Pod říšskou orlicí 
- rozpad republiky, vytvoření protektorátu 
- počátky odboje, heydrichiáda 
- SNP, Květnové povstání 
Holocaust 
- genocida českých Židů, ghetto Terezín 
- konečné řešení – KT Osvětim 
- síla lidskosti - N. Winton 

Dějepis 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Literární výchova 

Ruský jazyk 

9. ročník 

Mluvení 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

8. ročník 
Literární výchova 

Fyzika 

9. ročník 
Jaderná energie 

4. Evropa a svět po roce 1945 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Dvoubarevný svět 

- zhodnotí poválečný vývoj v Evropě, rozdělení a vytvoření 
mocenských bloků 
- D-9-7-05 zhodnotí postavení Československa v evropských 
souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a 
kulturní prostředí 
- posoudí rozdíly politické, hospodářské a sociální 
- D-9-8-01 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního 
světa, uvede příklady střetávání obou bloků 
- D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a 
politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské 
spolupráce 
- D-9-8-03 posoudí postavení rozvojových zemí 
- D-9-8-04 prokáže základní orientaci v problémech 
současného světa 
- vysvětlí vývoj vědy, techniky a kultury ve 20. století - 
seznámí se s prvními projevy integrace Evropy na poli 
hospodářském a vojenském s ohledem k dnešku 

Svět po válce 
- Evropa na rozcestí (následky porážky fašismu) 
- rozdělení do vojenských bloků, počátky studené války (železná 
opona) 
- politické, hospodářské a ideologické soupeření 
- rozdíly Východ - Západ 
Rozdělený a integrující se svět 
- západní demokracie (charakteristika, problémy) 
- totalitní východní blok (charakteristika, problémy) 
- konflikty světa 
- doba změn 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Výchova k občanství 

9. ročník 
Mezinárodní vztahy, globální svět 

5. Poválečné Československo 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Kupředu levá, zpátky ni krok 

- učí se chápat poválečný vývoj Československa s ohledem 
na výsledky a následky 2. světové války 
- seznámí se se skutečnostmi vedoucími k únorovému puči 
komunistů v roce 1948 
- učí se rozpoznat znaky totalitní společnosti 
- seznámí se s obrodným procesem v roce 1968 a jeho 
násilným ukončením 
- posoudí vývoj v Československu za normalizačních snah 
KSČ - vysvětlí příčinu rozpadu sovětského bloku, objasní 
podstatu sametové revoluce 

Československo v chaosu změn 
- poválečný vývoj v Československu, otázka odsunu Němců 
- komunistický puč v únoru 1948 
- počátky budování totalitního režimu 
- kultura a duchovní vývoj v Československu 
Pod rudou hvězdou 
- charakteristika komunistického Československa, 
protikomunistický odboj 
- 60. léta – uvolnění, pražské jaro 1968 v Československu 
- normalizace 
- konec nesvobody, sametová revoluce 
- věda, technika, kultura, vzdělání - 70. - 80. léta 

 

  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování MEDIÁLNÍ 
VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

Hudební výchova 

9. ročník 
Poslechové činnosti 

 

Dějepis 
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5.5.2 Výchova k občanství 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

1 1 1 1 

 

Charakteristika předmětu 

 Vzdělávací obor výchova k občanství v našem školním vzdělávacím programu vychází z oboru výchova k občanství v 

RVP ZV. 

 Vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické 

společnosti. Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému 

civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot. Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je 

prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti 

mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. 

 U žáků se formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o společnosti a mezilidských vztazíchv 

občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v minulosti i současnosti, zjišťovat a 

zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry, reflektovat je a aplikovat v reálných 

životních situacích. 

 Vzdělávací obor v sobě zahrnuje také etickou výchovu, finanční gramotnost, mediální výchovu, úzce souvisí také s 

dějepisem, světem práce a výchovou ke zdraví. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Vzdělávací obor se vyučuje v povinném předmětu výchova k občanství jednou týdně v každém ročníku druhého stupně 

základní školy. 

 V devátém ročníku se učivo Moje budoucnost bude vyučovat v předmětu svět práce v souvislosti s přípravou na budoucí 
povolání a důležitým sebepoznáním. 

 

Metody a formy práce 

Skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení, diskusní kroužky, besedy 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
o vytváří si komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
o poznává smysl a cíl učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o zpracovává objektivně podněty 
o posuzuje situace 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 
o obhajuje svůj postoj a návrh řešení 
o argumentuje, odlišuje subjektivní pohled od objektivního faktu 

 Kompetence komunikativní 
o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 

Výchova k občanství 
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o vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
o zapojuje se do diskuse 
o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o spolupracuje s ostatními lidmi 
 Kompetence sociální a personální 

o přijímá své jedinečnosti a odlišnosti, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, chrání si svou sebeúctu 

a zdravé sebevědomí 

o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o oceňuje zkušenosti druhých lidí 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 
o chová se zodpovědně vůči sobě 
o chová se zodpovědně vůči kulturním tradicím 
o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje svou 

školu, region, zemi 

o zná a uplatňuje svá práva 
o váží si vnitřních hodnot druhých lidí 
o rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
o rozumí pojmům podnikatelský záměr a jeho realizace, umí najít souvislosti mezi nimi, sleduje zákonitosti 

a různé formy a možnosti podnikání 

o přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- zařazuje do výuky činnosti, které žáka vedou k vyhledávání informací z různých zdrojů a 

k posuzování jejich objektivity 

- na příkladech uvádí využití nových poznatků v praxi 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k zamyšlení nad problémem a k hledání možných řešení podle jeho zkušeností a 
znalostí 

- vyžaduje, aby žák uváděl argumenty pro svá řešení a využití v praxi 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáka k jasnému a srozumitelnému formulování myšlenek a názorů 

- nabízí žákovi možnost využití různých informačních zdrojů (internet, školní knihovna) 

• Kompetence sociální a personální 

- zařazuje skupinovou práci a důsledně trvá na dodržování stanovených pravidel (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce) 

- podněcuje u žáka rozvoj osobnosti 

• Kompetence občanské 

- vede žáka, aby respektoval a chápal význam práv a povinností 

- podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi 

- informuje žáky o způsobech chování v krizových situacích a situacích ohrožujících život a zdraví 

člověka 

Výchova k občanství 
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• Kompetence pracovní 

- nabádá žáka, aby využíval zkušenosti z různých oborů při řešení problému 

- vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti, vymezených pravidel a pořádku 

 

Průřezová témata integrována do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 
 Multikulturalita 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Občanská společnost a škola 
 Občan, občanská společnost a stát 
 Formy participace občanů v politickém životě 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

5.5.2.1 6. ročník 

1 týdně, P 

1. Život v čase 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vysvětlí vnímání času v naší kultuře 
- uvede, k čemu slouží kalendář a na jaké časové úseky je 
rozčleněn 
- zdůvodní, proč slavíme rozmanité rodinné a společenské 
svátky 

- čas, měření času 
- kalendář 
- čas svátků, státní svátky, významné dny 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Mezilidské vztahy 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Literární výchova 

Fyzika 

6. ročník 
Měření fyzikálních veličin 

Výchova k občanství 
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2. Život v rodině 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- uvědomí si význam domova pro děti i dospělé 
- vysvětlí role členů rodiny a uvede příklady pozitivního a 
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí) z 
hlediska prospěšnosti zdraví a harmonických vztahů 
- vyjádří význam společných chvil v rodinném kruhu 
- dokáže objasnit pojmy „náhradní rodinná péče“, „adopce“, 
„adopce na dálku“, „pěstounská péče“ 
- vysvětlí smysl SOS dětských vesniček, dětských domovů a 
kojeneckých ústavů 
- 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 

- vztahy a pravidla soužití v rodině 
- role členů rodiny 
- zvyky v rodině 
- užší a širší rodina, náhradní rodinná péče 
- komunikace a konflikty v rodině 
- dělba práce a činností, výhody spolupráce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

3. Život mezi lidmi 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v jemu 
blízkých konkrétních situacích 
- snaží se řešit neshody a konflikty klidným a nenásilným 
způsobem 
- objasní význam pravidel pro soužití v menších skupinách, je 
schopen tato pravidla aktivně navrhovat a uplatňovat 
- rozpozná projevy porušování dětských práv, šikany a 
násilného chování (týrání, sexuální zneužívání), ví, jak se 
zachovat a kam se obrátit s žádostí o pomoc 

 
- osobní a neosobní vztahy 
- mezilidská komunikace (pravidla pomáhají žít spolu a chránit) 
- konflikty v mezilidských vztazích (když se pravidla nerespektují) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občan, občanská společnost a stát 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Vztahy mezi lidmi a formy soužití 

 

4. Místo, kde žiji 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Místo, kde žiji - obec 
- uvede, jaká je náplň činnosti obecního zastupitelstva 
- zjistí, s jakými problémy se můžeme obracet na obecní úřad 
- pokusí se navrhnout způsoby prezentace obce, ve které žije 
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí v obci 
při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů 
- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě obcí 
Místo, kde žiji – region 
- uvede, co je typické pro region, ve kterém žije 
- ví, kde sídlí krajský úřad a kdo stojí v jeho čele 
- uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na 
správě krajů 
Místo, kde žiji – vlast 
- VO-9-1-01 objasní účel důležitých symbolů našeho státu a 
způsoby jejich používání 
- VO-9-1-02 rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu 
- vysvětlí rozdíl mezi národností a státním občanstvím 
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní 
zvláštnosti a odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení 
lidí 

Místo, kde žiji – obec, region 
- důležité instituce, zajímavá místa, významní rodáci, místní tradice 
- ochrana kulturních památek, přírodních objektů a majetku 
- dělba práce a činností, výhody spolupráce 
Místo, kde žiji – vlast 
- pojem vlasti a vlastenectví 
- zajímavá a památná místa 
- co nás proslavilo 
- významné osobnosti 
- státní symboly 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občan, občanská společnost a stát 

Zeměpis 
8. ročník 

Česká republika 
Seminář z anglického jazyka 

Mluvení 

 

Výchova k občanství 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       134 
 

5.5.2.2 7. ročník 

1 týdně, P 

1. Kam patřím 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Život ve školních lavicích 
- objasní nutnost pravidel ve škole 
- žák respektuje a dodržuje pravidla daná školním řádem 
- ví, na koho se obrátit, jestliže má nějaký problém ve škole 
- 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 
Komunikace 
- rozpozná projevy společensky vhodného a nevhodného 
chování, případné konflikty řeší nenásilným způsobem - rozliší 
agresivní a asertivní komunikaci mezi lidmi 
- uvědomuje se důsledky porušování pravidel pro sebe i své 
okolí 

Život ve školních lavicích 
- naše škola – život ve škole, práva a povinnosti žáků- význam a 
činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy 
- vklad vzdělání pro život 
Komunikace 
- osobní a neosobní vztahy, mezilidská komunikace 
- konflikty v mezilidských vztazích 
- morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, 
pravidlachování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

  

2. Já a společenský systém 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Žijí s námi 

- 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 
- VO-9-1-09 rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a 
extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti 
všem projevům lidské nesnášenlivosti 
O lidských právech 
- 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 

Žijí s námi 
- národnostní menšiny 
- rasová a jiná nesnášenlivost 
- vlastenectví 
O lidských právech 
- základní lidská práva 
- přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi 
- rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen 
- lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti 
- porušování lidských práv v minulosti a současnosti 
- orgány právní ochrany lidských práv 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Princip sociálního smíru a solidarity 
Multikulturalita 
Etnický původ 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 

  

3. Já a okolní svět 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Kultura a umění 

- objasní rozdíl mezi hmotnou a duchovní kulturou 
- charakterizuje významné kulturní instituce 
- VO-9-1-04 zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z 
ní vybírá akce, které ho zajímají 
- VO-9-1-03 zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje 
- VO-9-1-05 kriticky přistupuje k mediálním informacím, 
vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné 
mínění a chování lidí 

Kultura a umění 
- rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty, kulturní tradice 
- kulturní instituce 
- masová kultura, prostředky masové komunikace, masmédia 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

Český jazyk a literatura 

7. ročník 
Literární výchova 

Hudební výchova 

Hudební teorie 
Výtvarná výchova 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
 

Výchova k občanství 
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4. Já a hospodaření 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Vlastnictví a majetek 
- VO-9-3-01 rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, 
včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede 
příklady 
Rozpočet 
- 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 hospodaření s penězi 
- ČSP-9-4-01 provádí jednoduché operace platebního styku 
a domácího účetnictví 

Vlastnictví a majetek 
- formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; 
hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví 
- funkce a podoby peněz, formy placení 
- rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, 
leasing 
Finance, provoz a údržba domácnosti 
- rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory 
- hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Matematika 

9. ročník 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Svět práce 

8. ročník 
Péče o domácnost 

 

5.5.2.3 8. ročník 

1 týdně, P 

1. Člověk jako jedinec 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk jako jedinec  

Člověk jako osobnost 
- 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 
- 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 přednosti, 
překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru 

Člověk jako osobnost 
- podobnost a odlišnost lidí - projevy chování, rozdíly v prožívání, 
myšlení a jednání 
- osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter 
- vrozené předpoklady, osobní potenciál 
- vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i 
druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení 
- stereotypy v posuzování druhých lidí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Sebepoznání a sebepojetí 

 Německý jazyk 

8. ročník 
Mluvení 

2. Člověk ve společnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk ve společnosti  

Vztahy mezi lidmi 
- 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  
- VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v 
různých životních situacích, případné neshody či konflikty s 
druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 

Vztahy mezi lidmi 
- mezilidské vztahy 
- autorita 
- solidarita 
- altruismus, egoismus 
- konfliktní situace 
- manželství 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 

  

Výchova k občanství 
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3. Člověk, stát a právo 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk, stát a právo  
Stát, demokracie, ústava 

- VO-9-4-01 rozlišuje nejčastější typy a formy států a na 
příkladech porovná jejich znaky 
- 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 
Právní řád České republiky 
- 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 
- 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  
- VO-9-4-08 dodržuje právní ustanovení, která se na něj 
vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování 
- 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 

Stát, demokracie, ústava 
- znaky státu, typy a formy státu 
- státní občanství ČR 
- Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce, obrana 
státu 
- orgány a instituce státní správy, jejich úkoly 
- znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu 
- politický pluralismus, sociální dialog a jejich význam 
- význam a formy voleb do zastupitelstev 
Právní řád České republiky 
- význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, 
soustava soudů 
- právní norma, předpis, publikování právních předpisů 
- druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce, trestní 
postižitelnost 
- porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k 
duševnímu vlastnictví 
- význam právních vztahů; důležité právní vztahy a závazky z nich 
vyplývající 
- základní práva spotřebitele; styk s úřady 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 
Formy participace občanů v politickém 
životě 
Občan, občanská společnost a stát 

Dějepis 

9. ročník 
Československo 1918 - 1938 

 

5.5.2.4 9. ročník 

1 týdně, P 

1. Člověk ve společnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk ve společnosti  

Člověk a náboženství 
- orientuje se v hlavních světových náboženstvích 
- objasní pojem náboženská tolerance 
- respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory 
- rozpoznává netolerantní a extremistické projevy v chování 
lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské 
nesnášenlivosti 

Člověk a náboženství 
- náboženství a náboženská tolerance 
- judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, 
budhismus 
- extremismus, fanatismus 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Kulturní diference 
Zeměpis 

9. ročník 
Společenské a hospodářské prostředí 

Zeměpis 

9. ročník 
Společenské a hospodářské prostředí 

Výchova k občanství 
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2. Člověk, stát a hospodářství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk, stát a hospodářství  

Finanční gramotnost 
- 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 
- 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 
- VO-9-3-05 uvede a porovná nejobvyklejší způsoby 
nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu 
Národní hospodářství 
- 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-9-3-07 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-9-3-08 rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a 
služeb, uvede příklady jejich součinnosti 

Finanční gramotnost 
- aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního 
trhu pro investování a pro získávání prostředků 
- formy peněz 
- výroba, obchod, služby - jejich funkce a návaznost 
Národní hospodářství 
- nabídka, poptávka, trh 
- tvorba ceny, inflace 
- podstata fungování trhu 
- nejčastější právní formy podnikání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občan, občanská společnost a stát 

Svět práce 

9. ročník 

Zaměstnání 
Trh práce 

 

3. Mezinárodní vztahy, globální svět 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Mezinárodní vztahy, globální svět  

Mezinárodní spolupráce 
- 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-9-5-02 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-9-5-03 uvede příklady některých projevů globalizace, 
porovná jejich klady a zápory 
- 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 

 Mezinárodní spolupráce 
- evropská integrace - podstata, význam, výhody; Evropská unie a 
ČR 
- mezinárodní spolupráce - ekonomická, politická a bezpečnostní 
spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní 
organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) 
- globalizace - projevy, klady a zápory; významné globální problémy 
včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 

Dějepis 

9. ročník 
Evropa a svět po roce 1945 

Zeměpis 

Společenské a hospodářské prostředí 

Seminář z dějepisu 

9. ročník 
Seminář z dějepisu - dějiny 19. - 20. 
století 

Zeměpis 

Společenské a hospodářské prostředí 
Dějepis 

Československo 1918 - 1938 

  

Výchova k občanství 
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 Člověk a příroda 
Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům 

prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním jevům a jejich zákonitostem. Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti 

Člověk a příroda, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje 

především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a 

přirozeně i s dalšími vzdělávacími oblastmi. Obsah oblasti je v naší škole realizován v povinných předmětech fyzika, chemie, 

přírodopis, zeměpis a z části ve volitelném předmětu seminář z přírodopisu. 

  Vzdělávací oblast umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i 

užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Hlavní důraz bude kladen na zkoumání přírodních 

faktů a jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání (pozorování, měření, experiment). 

5.6.1 Fyzika 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 2 1+1 1 

 

 

Charakteristika předmětu 

 Předmět vede žáky k seznámení se základními fyzikálními veličinami a jevy v okolním světě, se základními principy jeho 

fungování. Seznamují se s významnými objevy, které ovlivnily vědeckotechnický vývoj lidské společnosti a s jejich 

praktickými dopady na každodenní život. Učí se znát složení a principy funkce jednoduchých zařízení, aplikovat získané 

poznatky v běžné praxi. Tyto principy se žáci učí sami objevovat za pomocí praktických úloh a pokusů. Učivo je v souladu s 

platným RVP. Fyzika úzce souvisí se vzdělávacími obory matematika, chemie, přírodopis, zeměpis a další. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět fyzika je vyučován jako samostatný povinný předmět od 6. do 9. ročníku s touto časovou dotací: 

 6. až 8. ročník – 2 hodiny týdně 
 9. ročník – 1 hodina týdně  

  K výuce se využívá odborná učebna.  

 

Metody a formy práce: 

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, laboratorní práce, problémové učení, prezentace 

Klíčové kompetence 

- Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 
o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

Fyzika 
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- Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o posuzuje situace 
o užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 
o obhajuje svůj postoj a návrh řešení 
o posuzuje správnost zvoleného řešení, přijímá zodpovědnost za svá řešení 
o shrnuje, zobecňuje, tvoří závěry, formuluje nová poznání a zkušenosti 

- Kompetence komunikativní 
o vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
o zapojuje se do diskuse 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o přemýšlí o textech, schématech 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o spolupracuje s ostatními lidmi 
- Kompetence sociální a personální 

o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

- Kompetence občanské 
o zná a uplatňuje svá práva 
o chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

- Kompetence pracovní 
o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
o nahlíží na problém z různých úhlů pohledu, zajímá se o širší souvislosti budoucí profese 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 

- učí žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, 

měřenía porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- vede žáky k vyvozování závěrů na základě vlastních pozorování a pokusů 

- učí žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, procesů, vlastností a jevů v 

různýchsouvislostech 

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravuje je na 

celoživotníučení 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale výzva“) 

- podněcuje žáky k řešení praktických problémových úloh a řešení problémových situací 

- podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů a týmovou spolupráci při řešení 
problémů 

- rozvíjí různé způsoby řešení problémových úloh 

- při řešení problémových úloh učí žáky provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadovat 

výsledkya volit správný postup řešení problému a vyhodnocovat správnost výsledku vzhledem k 

podmínkám úlohy nebo problému 

- vede žáky ke správným způsobům řešení problémů 

• Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

Fyzika 
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- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, 

zapojovali se do diskuze 

- zadává úlohy, při kterých mohou žáci spolupracovat, zajímá se o názory žáků, zadává 
náměty pro referáty, při kterých žáci využívají informační a komunikační prostředky 

- vede žáky k práci a porozumění s různými druhy textů a využití vhodných dostupných materiálů 

• Kompetence sociální a personální 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

- učí žáky pracovat v týmech, efektivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou atmosféru 

vetřídě i ve škole 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (pravidla bezpečné práce při fyzikálních 

měření, pozorováních a experimentech, pravidla chování ve škole, v učebně fyziky, dodržování 

stanovených pracovních postupů apod.) 

- vede žáky k aktivní ochraně života a zdraví, ke správnému jednání v krizových situacích 

- vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí a aktivní ochraně a zachování 

životníhoprostředí 

• Kompetence pracovní 

- učí žáky provádět pozorování a experimenty, zpracovávat získaná data, posuzovat je s různými 

oborya vyhodnocovat závěry, nahlížet na problém z různých úhlů pohledu 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, důsledně vyžaduje 

jejichdodržování 

- pomáhá vytvářet představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného 

dalšíhostudia 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

- Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Kreativita 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

- Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

- MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

- Tématické okruhy 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

Fyzika 
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5.6.1.1 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Vlastnosti látek a těles 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Látka a těleso 

- rozhodne, které věci jsou z látky pevné, kapalné, nebo 
plynné 
- nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a 
pevných látek 
- uvede příklady využití vlastností látek 
- F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se 
částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí 
- vysvětlí některé rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a 
plynných látek pomocí rozdílů v jejich částicové stavbě 

Vlastnosti látek a těles 
- tělesa a látky 
- vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek 
- částicová stavba látek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 

8. ročník 
Částicové složení látek a chemické 
prvky 
Směsi 

Pracovní činnosti 

7. ročník 
Technické práce 

Technická praktika 

8. ročník 
Práce s technickými materiály 

9. ročník 
Práce s technickými materiály 

 

2. Síla 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Síla 

-F-9-2-03 změří velikost působící síly 

Síla 
- síla, gravitační síla 
- měření síly 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Elektrické vlastnosti látek 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Elektrické vlastnosti látek 

- experimentem prokáže vzájemné přitahování a odpuzování 
zelektrovaných těles a tento jev vysvětlí 

Elektrické vlastnosti látek 
- elektrování těles 
- elektrické pole 
- elektrická síla 
- model atomu  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 

8. ročník 
Částicové složení látek a chemické 
prvky 

 

4. Magnetické vlastnosti látek 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Magnetické vlastnosti látek 

- experimentálně určí póly tyčového magnetu 
- znázorní průběh indukčních čar magnetického pole 
tyčového magnetu 
- popíše magnetické pole Země a uvede příklad jeho využití 

Magnetické vlastnosti látek 
- magnetické vlastnosti látek 
- magnetické pole - magnetická síla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Fyzika 
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5. Měření fyzikálních veličin 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Měření fyzikálních veličin 

- vzájemně převádí běžně používané jednotky téže veličiny 
- zjistí hustotu látky v tabulkách 
- odhadne a změří dobu trvání děje 
- převádí údaje o čase v různých jednotkách 
- vysvětlí princip měření teploty teploměrem 
- určí rozdíl teplot z naměřených hodnot 
- změří změny teploty s časem a zaznamená je tabulkou a 
grafem 
- F-9-1-01 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité 
fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa (délku, objem, 
hmotnost, čas, teplotu) 
- 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 

Měření fyzikálních veličin 
- měření délky, měření objemu, měření hmotnosti 
- hustota 
- měření času 
- měření teploty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Matematika 
6. ročník 

Číslo a proměnná 
Výchova k občanství 

Život v čase 

Matematika 
6. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 
Číslo a proměnná 

6. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, 
zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentálnípráce a snaží se zformulovat v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- poskytne první pomoc při úrazu  

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 
6. ročník 

Práce s laboratorní technikou 

9. ročník 
               Práce s laboratorní technikou 

 

5.6.1.2 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Pohyb těles 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohyb tělesa 

- rozhodne, zda se těleso vzhledem k jinému tělesu 
pohybuje, nebo je v klidu 
- F-9-2-01 rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem 
k jinému tělesu  
- určí rychlost rovnoměrného pohybu 
- velikost rychlosti v dané jednotce vyjádří jinou jednotkou 
rychlosti 
- vypočte dráhu rovnoměrného pohybu 
- F-9-2-02 využívá s porozuměním při řešení problémů a 
úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného 
pohybu těles  
- nakreslí graf závislosti dráhy pohybu a zjistí, kdy bylo těleso 
v daném místě 
- z grafu dráhy určí rychlost rovnoměrného pohybu na čase, 
nebo kde bylo v daném čase 
- změří dráhu a dobu určitého pohybu 
- vypočte průměrnou rychlost pohybu z daných údajů 

Pohyb tělesa 
- klid a pohyb tělesa 
- popis pohybu (trajektorie, dráha, čas) 
- druhy pohybů, pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný, pohyb 
přímočarý a křivočarý 
- rychlost rovnoměrného pohybu 
- dráha rovnoměrného pohybu 
- průměrná rychlost  

  

Fyzika 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Matematika 

7. ročník 
Číslo a proměnná 

Seminář z matematiky 

8. ročník 
Číslo a proměnná 

9. ročník 
Číslo a proměnná 

Matematika 

7. ročník 
Číslo a proměnná 

2. Síla 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Síla, skládání sil 

- F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil 
působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici 
- znázorní sílu graficky  
- určí gravitační sílu, jakou Země působí na těleso o určité 
hmotnosti 
- určí výslednici sil působících v jedné přímce 
- rozhodne, zda dvě síly jsou v rovnováze 
- odhadne polohu těžiště 
- experimentem určí těžiště (např. desky, tyče) 

Síla, skládání sil 
- vzájemné působení těles 
- gravitační pole a gravitační síla - přímá úměrnost mezi 
gravitačnísilou a hmotností tělesa 
- gravitační, elektrické a magnetické pole - vztah F = mg 
- výslednice dvou sil stejných a opačných směrů 
- rovnováha sil 
- těžiště tělesa 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

8. ročník 
 Povrch, tvar a pohyb lidského těla 

Tělesná výchova 

7. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

Matematika 

6. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

7. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 
Číslo a proměnná 

3. Pohybové zákony 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohybové zákony 

- F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či 
předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v 
jednoduchých situacích 
- F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při 
řešení praktických problémů 

Pohybové zákony 
- Newtonovy pohybové zákony 
- posuvné účinky síly na těleso a jejich souvislost s velikostí 
působícísíly a hmotností tělesa (zákon síly) 
- zákon setrvačnosti 
- zákon vzájemného působení těles (zákon akce a reakce) 
- otáčivé účinky síly 
- rovnováha sil na páce a pevné kladce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 
8. ročník 

 Povrch, tvar a pohyb lidského  těla 

 

4. Tlak 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Deformační účinky síly, tlak 

- předpoví, jak se změní deformační účinky síly při změně 
velikosti síly nebo obsahu plochy, na kterou působí 
- porovná tlaky vyvolané různými silami 
- vypočítá tlak vyvolaný silou působící kolmo na určitou 
plochu 
- navrhne, jak lze v praktické situaci zvětšit nebo zmenšit tlak 

Deformační účinky síly, tlak 
- deformační účinky síly 
- tlaková síla, tlak 
- vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla 
působí   

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

5. Tření 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tření 

- porovná třecí síly působící mezi tělesy při různé tlakové 
síle, drsnosti ploch, nebo obsahu stykových ploch 
- uvede příklady působení klidové třecí síly 
- objasní působení klidové třecí síly při chůzi člověka, nebo 
při jízdě auta 
- rozhodne, zda v dané situaci je tření užitečné nebo 
škodlivé a navrhne vhodný způsob jeho zmenšení nebo zvětšení 

Tření 
- tření 
- třecí síla - smykové tření 
- třecí síla v praxi 

Fyzika 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Přírodopis 

8. ročník 
 Povrch, tvar a pohyb lidského  těla 

Tělesná výchova 
7. ročník 

Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

 

6. Mechanické vlastnosti kapalin 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Mechanické vlastnosti kapalin 

- popíše jev, který ukazuje, že při stlačení kapaliny vzroste 
tlak ve všech místech stejně 
- vysvětlí na příkladu z praxe princip hydraulického zařízení 
- porovná tlaky v různých hloubkách kapaliny, tlaky ve stejné 
hloubce dvou různých kapalin 
- použije vztah p = hρg při řešení konkrétních problémů 
- F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných 
tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů  
- určí pokusem i výpočtem velikost vztlakové síly 
- F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v 
klidné tekutině chování tělesa v ní 

Mechanické vlastnosti kapalin 
- Pascalův zákon 
- hydraulická zařízení, hydrostatický tlak - souvislost mezi 
hydrostatickým tlakem, hloubkou a hustotou kapaliny 
- vztlaková síla 
- potápění, plování, vznášení se 
- Archimedův zákon  
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

8. ročník 
Vyživovací soustavy 

 

7. Mechanické vlastnosti plynů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Mechanické vlastnosti plynů 

- vysvětlí příčiny vzniku atmosférického tlaku vzduchu a 
porovná atmosférický tlak v různých výškách 
- popíše způsob měření atmosférického tlaku 
- uvede příklad prokazující existenci vztlakové síly, která 
působí natělesa v plynu a uvede příklad jejího praktického využití 
- rozhodne, zda je v nádobě přetlak nebo podtlak plynu 

Mechanické vlastnosti plynů 
- atmosférický tlak a jeho měření 
- vztlaková síla na tělesa v plynech 
- tlak plynu v uzavřené nádobě (přetlak, podtlak) a jeho měření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

8. Světelné jevy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Světelné jevy 

- rozliší zdroj světla a osvětlené těleso 
- rozhodne, zda dané prostředí je čiré, průhledné, průsvitné 
či neprůhledné 
- uvede velikost rychlosti světla ve vakuu a porovná ji s 
rychlostísvětla v jiných prostředích 
- vysvětlí vznik stínu a vznik zatmění Slunce 
- objasní, proč na Zemi pozorujeme fáze Měsíce 

Světelné jevy 
- zdroje světla 
- rychlost světla ve vakuu a v různých prostředích 
- měsíční fáze, stín, zatmění Měsíce a Slunce 
- přímočaré šíření světla  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

8. ročník 
Řídící soustavy a smysly 

Přírodopis 

6. ročník 
Práce s laboratorní technikou 

Výtvarná výchova 

7. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

6. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Matematika 

7. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Fyzika 
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9. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, 
zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a snaží se zformulovat v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- poskytne první pomoc při úrazu 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.6.1.3 8. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Světelné jevy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Světelné jevy 

- F-9-6-07 využívá zákona o přímočarém šíření světla ve 
stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení 
problémů a úloh  
- 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 

Světelné jevy 
- zákon odrazu světla, zobrazení rovinným, dutým a vypuklým 
zrcadlem 
- lom světla 
- zobrazení lomem tenkou spojkou a rozptylkou 
(kvalitativně)  
- rozklad světla optickým hranolem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

8. ročník 
              Řídící soustavy a smysly 

Přírodopis 
6. ročník 

Práce s laboratorní technikou 

Výtvarná výchova 
7. ročník 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

6. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Matematika 
7. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 

2. Práce, výkon, energie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce. Výkon. Energie 

- rozhodne, zda se koná práce a které těleso koná práci 
- F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou 
silou a z ní určí změnu energie tělesa 
- F-9-4-02 využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, 
vykonanou prací a časem 

Práce. Výkon 
- práce 
- práce na kladce 
- výkon 
- účinnost 
Pohybová a polohová energie 
- polohová energie 
- přeměna polohové a pohybové energie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Matematika 

8. ročník 
Číslo a proměnná 

Seminář z matematiky 
8. ročník 

Číslo a proměnná 

Matematika 
Číslo a proměnná 

Fyzika 
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3. Vnitřní energie, teplo 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vnitřní energie. Teplo 

- objasní vnitřní energii tělesa jako energii, která souvisí 
s energií částic, jejíž součástí je celková pohybová energie všech 
částic v tělese 
- vysvětlí, jak se mění vnitřní energie tělesa s jeho teplotou 
- vyhledá v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu některých 
látek 
- F-9-4-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či 
odevzdané tělesem 
- rozhodne, zda tepelná výměna (např. vytápění místnosti 
ústředním topením) probíhá vedením, prouděním nebo zářením, 
uvede příklady, jak ji lze v případě potřeby zlepšit nebo naopak 
omezit 
- F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách 
různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních 
problémů a úloh  
- F-9-4-05 zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých 
energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí 

Vnitřní energie. Teplo. 
- částicové složení látek 
- vnitřní energie, změna vnitřní energie konáním práce, změna 
vnitřní energie tepelnou výměnou 
- teplo 
- měrná tepelná kapacita látky 
- určení tepla přijatého, nebo odevzdaného při tepelné výměně 
- tepelná výměna prouděním 
- tepelné záření 
- využití energie slunečního záření, obnovitelné a neobnovitelné 
zdroje energie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
 Seminář z matematiky 

8. ročník 
Číslo a proměnná 

Matematika 
Číslo a proměnná 

4. Změny skupenství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Změny skupenství látek 

- uvede příklady změn skupenství (tání, tuhnutí, vypařování, 
varu, kondenzace) z praktického života 
- z tabulek nalezne teploty tání látek a měrné skupenské 
teplo dané látky 
- vysvětlí tání a tuhnutí krystalické látky na základě změny 
uspořádání a rychlosti pohybu částic látky 
- vysvětlí, jak lze zvětšit nebo zmenšit rychlost vypařování 
kapaliny, uvede praktické využití, např. při sušení prádla 
- předpoví, jak se změní teplota varu při zvětšení nebo 
zmenšení tlaku nad vroucí kapalinou, uvede praktické užití tohoto 
jevu 
- na konkrétních příkladech objasní, kdy nastává kapalnění 
vodní páry ve vzduchu 

Změny skupenství látek 
- tání a tuhnutí 
- vypařování 
- var 
- kapalnění 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
 Přírodopis 

6. ročník 
Společenstva vybraných ekosystémů 

5. Elektrický náboj a pole 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Elektrický náboj.  Elektrické pole 

- rozhodne, zda se budou dvě elektricky nabitá tělesa 
přitahovat nebo odpuzovat 
- vysvětlí elektrování těles vzájemným třením a princip 
uzemnění nabitého tělesa 
- ukáže pokusem a vysvětlí, proč se k zelektrovanému tělesu 
přitahují nenabitá tělesa z izolantu (polarizaci izolantu) i nenabitá 
vodivá tělesa (elektrostatická indukce) 
- pokusem prokáže existenci el. pole v okolí nabitého tělesa, 
znázorní siločáry el. pole, např. kruhové nabité destičky nebo 
mezi dvěma nesouhlasně nabitými rovinnými deskami 

Elektrický obvod 
- F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod 
a analyzuje správně schéma reálného obvodu  
- určí a pokusem ověří podmínky vedení proudu obvodem 
- experimentem rozhodne, zda je látka vodič nebo izolant  
- uvede příklady spotřebičů, které využívají tepelné účinky 
elektrického proudu 
- zapojí spotřebiče (žárovky) za sebou a vedle sebe, uvede 
příklady obou typů zapojení v praxi 
- dodržuje pravidla bezpečnosti práce s el. zařízeními 
- vysvětlí, jak postupovat při poskytnutí první pomoci při 
úrazu el. proudem a umí tento postup použít 

Elektrický náboj. Elektrické pole. 
- elektrování těles třením 
- elektrické pole - elektrická síla 
- elektrický náboj 
- vodič a izolant v elektrickém poli 
- siločáry elektrického pole 

Elektrický obvod 
- elektrický obvod - zdroj napětí, spotřebič, spínač 
- elektrický proud, vodiče el. proudu, elektrické izolanty 

Fyzika 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 
8. ročník 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence  
Svět práce 
              Péče o domácnost 

 

6. Elektrický proud 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Elektrický proud 

- objasní podstatu el. proudu v kovových vodičích a v 
elektrolytech 
- vysvětlí, proč izolanty prakticky nevedou el. proud 
- rozhodne, zda v daném obvodu jsou splněny podmínky 
vzniku el. proudu 
- změří el. proud ampérmetrem v daném místě obvodu 
- změří el. napětí voltmetrem mezi dvěma místy obvodu 
(např. mezi svorkami žárovky) 
- určí výsledné napětí zdroje při zapojení několika článků za 
sebou 
- zvolí k danému spotřebiči vhodný zdroj napětí, porovná 
vhodnost použití různých zdrojů napětí (suchých článků a 
akumulátorů) z hlediska hospodárnosti 
- předpoví změnu proudu v kovovém vodiči při změně napětí 
mezi jeho konci 
- předpoví změnu proudu v obvodu, když se při stálém napětí 
zvětší nebo zmenší odpor rezistoru zapojeného v obvodu 
- F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení 
praktických problémů 
- z grafu závislosti proudu na napětí pro daný rezistor určí k 
danému proudu napětí, nebo k danému napětí proud, nebo odpor 
rezistoru 
- porovná odpor dvou kovových drátů, které se liší jen 
průřezem, nebo jen délkou, nebo jen materiálem 
- popíše, jak se mění odpor kovového vodiče s teplotou 
- rozpozná podle reálného zapojení i podle schématu 
zapojení dvou spotřebičů za sebou a vedle sebe, určí výsledné 
napětí, výsledný el. proud a výsledný odpor spotřebičů 
- předpoví, jak se změní proud v obvodu, když dva 
spotřebiče zapojíme místo sériově paralelně nebo naopak 
- uvede výhody a nevýhody sériového a paralelního 
zapojeníspotřebičů (v domácnosti) 
- použije reostat k regulaci proudu nebo jako děliče napětí v 
obvodu 
- určí el. práci vykonanou za určitou dobu pro daný proud a 
napětí,nebo určí el. práci z el. příkonu spotřebiče a doby průchodu 
el. proudu 
- zná jednotky el. práce 
- určí výkon el. proudu I ve vodiči mezi jehož konci je napětí 
U 
- z údajů o příkonech na štítcích el. spotřebičů určí, jaký je 
odpor spotřebičů po jejich připojení ke zdroji o uvedeném napětí 
- porovná el. energii spotřebovanou různými domácími 
spotřebiči za určitou dobu 
navrhne možné úspory el. energie v bytě nebo v domě, popř. ve 
škole 

Elektrický proud 
- elektrický proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin 
- měření elektrického proudu 
- měření elektrického napětí 
- zdroje elektrického napětí 
Ohmův zákon 
- elektrický odpor 
- závislost odporu na vlastnostech vodiče 
- výsledný odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe 
- regulace hodnoty proudu reostatem- reostat jako dělič napětí 
- elektrická práce 
- elektrická energie 
- výkon elektrického proudu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 

9. ročník 
Redoxní reakce 

Seminář z matematiky 
8. ročník 

Číslo a proměnná 

Matematika 
Číslo a proměnná 

Svět práce 
Péče o domácnost 

Fyzika 
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7. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, 
zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a 
experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentálnípráce a snaží se zformulovat v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- poskytne první pomoc při úrazu 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.6.1.4 9. ročník 

1 týdně, P 

1. Elektromagnetické jevy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Elektromagnetické jevy 

- F-9-6-05 využívá prakticky poznatky o působení 
magnetického pole namagnet a cívku s proudem a o vlivu změny 
magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní 
- vysvětlí princip činnosti stejnosměrného elektromotoru 

Magnetické pole 
- magnetické pole - magnetická síla 
- magneticképole cívky s proudem 
- elektromagnet, působení magnetického pole na cívku s proudem 
- stejnosměrný elektromotor 
- elektromagnetická indukce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

 Zeměpis 
9. ročník 

Společenské a hospodářské prostředí 

2. Střídavý proud 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Střídavý proud 

- objasní vznik střídavého proudu při otáčení magnetu 
v blízkosti cívky nebo otáčením cívky v mag. poli 
- z konkrétního grafu časového průběhu střídavého proudu 
(nebo napětí) určí periodu střídavého proudu (napětí) a kmitočet 
střídavého proudu (napětí) 
- objasní princip činnosti alternátoru a popíše, jaké v něm 
probíhají přeměny energie 
- F-9-6-02 rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří 
elektrický proud a napětí  
- určí transformační poměr transformátoru, uvede příklady 
praktického využití transformace dolů a transformace nahoru 
- popíše a zdůvodní využití transformátoru v rozvodné 
elektrické síti 

Střídavý proud 
- vznik střídavého proudu 
- alternátor 
- měření střídavého proudu a střídavého napětí 
- transformátory 
- rozvodná elektrická síť 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

  

Fyzika 
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3. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech  

- uvede příklady vedení el. proudu v kapalině a v plynu  
- na příkladu objasní, jak vzniká proud v elektrolytech 
- objasní mechanismus vedení el. proudu v kovech 
(usměrněný pohyb volných elektronů), v plynech (usměrněný 
pohyb volných iontů a elektronů) 
- na konkrétním příkladu vysvětlí princip elektrolytického 
pokovování předmětů 
- popíše podstatu blesku a objasní způsoby ochrany před 
bleskem 
- vysvětlí vznik el. oblouku a uvede příklad jeho využití v 
praxi 
- uvede příklad vedení el.proudu ve zředěných plynech 

Vedení elektrického proudu 
- elektrické vodiče a izolanty 
- elektrický proud v kovových vodičích 
- elektrický proud v kapalinách 
- elektrický proud v plynech 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Chemie 

9. ročník 
Redoxní reakce 

 

3. Polovodiče 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Polovodiče 

- F-9-6-03 rozliší vodič, izolant a polovodič na základě 
analýzy jejich vlastností 
- F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu 
- uvede příklad využití usměrňujícího účinku polovodičové 
diody 
- objasní přeměny energie ve slunečním článku a uvede 
příklady jeho využití jako alternativního zdroje energie 

• Ochrana před nebezpečným dotykem 

- vysvětlí význam uzemnění u domácích spotřebičů (např. 
pračky) 
-  ukáže v zásuvce kolík a vysvětlí, proč je spojen s 
ochranným uzemněným nulovacím vodičem 
- uvede příklad, jak může vzniknout zkrat v domácnosti, 
objasní, v čem je nebezpečí zkratu a čím mu lze předcházet 
- vysvětlí, proč je životu nebezpečné dotknout se vodivých 
částí zdířek zásuvky 
- řídí se základními pravidly pro bezpečné zacházení s 
elektrickými zařízeními 

Vedení elektrického proudu v polovodičích 
- elektrický proud v polovodičích 
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními 
- elektrické spotřebiče v domácnosti 
- ochrana před úrazem elektrickým proudem 
- alternativní zdroje energie 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

 Informační technologie 

6. ročník 
Základy práce s počítačem 

4. Elektromagnetické záření 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Elektromagnetické záření 

- vysvětlí, co se rozumí vlnovou délkou 
- pro vlnění dané vlnové délky λ určí kmitočet f 
- popíše základní druhy elektromagnetických vln podle 
vlnové délky a uvede příklady jejich využití 
- uvede velikost rychlosti šíření světla ve vakuu a porovná ji 
s rychlostí světla např. ve vodě 
- vysvětlí, proč televizní vlny pronikají špatně přes překážky 
a dlouhovlnné rádiové vlny snadno 
- zdůvodní, proč je nebezpečné přílišné opalování na slunci 
a v soláriu 
- objasní význam objevu rentgenového záření pro lékařství a 
další obory 
- dodržuje zásady bezpečného zacházení s laserem (i při 
použití laseru o velmi malém výkonu) 

Elektromagnetické záření 
- elektromagnetické vlny a záření 
- vlnová délka a kmitočet f = c/λ 
- zdroje záření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

Fyzika 
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5. Jaderná energie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Jaderná energie 

- popíše základní stavební částice atomu 
- popíše složení jádra atomu, objasní, co rozumíme izotopem 
daného prvku, a popíše, jakou látku nazveme nuklidem 
- uvede tři základní druhy radioaktivního záření, objasní jejich 
podstatu a porovná jejich vlastnosti 
- uvede a objasní příklady využití radionuklidů 
- popíše řetězovou jadernou reakci a objasní nebezpečí jejího 
zneužití v jaderných zbraních i možnosti využití v jaderných 
reaktorech a v jaderných elektrárnách 
- vysvětlí, k jakým přeměnám energie dochází v jaderné 
elektrárně a porovná je s přeměnami v tepelné a vodní elektrárně 
- porovná výhody a nevýhody uvedených tří typů elektráren 
- uvede současné možnosti likvidace vyhořelého jaderného 
paliva 
- popíše možnosti ochrany před jaderným zářením 

Jaderná energie 
- atom, atomová jádra 
- izotopy a nuklidy 
- radioaktivita 
- využití jaderného záření 
- štěpná reakce 
- jaderný reaktor 
- jaderná elektrárna 
- ochrana před zářením 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Ekosystémy 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Dějepis 

9. ročník 
2. světová válka 

Chemie 

Chemie a společnost 

Zeměpis 

9. ročník 
Společenské a hospodářské prostředí 

6. Vesmír 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vesmír 

- F-9-7-01 objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o 
gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet 
kolem planet 
- F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich 
vlastností 

Vesmír 
- sluneční soustava - její hlavní složky; měsíční fáze 
- hvězdy - jejich složení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Zeměpis 

6. ročník 
Přírodní obraz Země 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

7. Zvukové jevy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zvukové jevy 

- F-9-5-01 rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a 
kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření 
zvuku 
- vysvětlí, proč nezbytnou podmínkou šíření zvuku je látkové 
prostředí 
- uvede příklady závislosti rychlosti zvuku na prostředí, v 
němž se zvuk šíří 
- vysvětlí závislost výšky tónu na jeho kmitočtu 
- popíše, jak přijímáme zvuk uchem 
- F-9-5-02 posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného 
hluku na životní prostředí 

Zvukové jevy 
- zdroje zvuku 
- šíření zvuku prostředím 
- rychlost šíření zvuku 
- výška tónu 
- ucho jako přijímač zvuku 
- odraz zvuku, ozvěna, pohlcování zvuku 
- ochrana před nadměrným hlukem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

 Přírodopis 

8. ročník 
Řídící soustavy a smysly 

Fyzika 
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8. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentálnípráce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci 
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.6.2 Chemie 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 1+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Výuka v předmětu směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o obor. 

 Vede k poznávání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s 

využitím jednoduchých chemických pokusů. Učí řešit problémy a správně jednat v praktických situacích, vysvětlovat a 

zdůvodňovat chemické jevy. 

 Vede k získávání a upevňování dovedností pracovat podle pravidel bezpečné práce s chemikáliemi a dovednosti 

poskytnout první pomoc při úrazech s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

 Předmět je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části i s matematikou. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Chemie se vyučuje jako samostatný předmět na 2. stupni, a to v 8. a 9. ročníku. Vyučuje se po dvou hodinách týdně. 

 

Metody a formy práce: 

 Ve výuce jsou uplatňovány tyto metody práce: skupinová práce – hlavně se týká laboratorních prací, frontální výuka, 

samostatná práce, prezentace. 

  Součástí výuky je i nácvik jednoduchých laboratorních metod a postupů, v rámci laboratorních prací. Rozdělení žáků do 

skupin, počet skupin a počet žáků ve skupině je omezeno vybavením laboratoře potřebnými pomůckami a chemikáliemi. 

Vždy je kladen důraz na dodržování zásad bezpečné práce a postupů v souladu s platnou legislativou. Laboratorní řád je 

nedílným vybavením učebny a laboratoře. 

  

 

Fyzika 
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Klíčové kompetence 

- Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 

- Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o pojmenuje a formuluje podstatu problému 
o užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 

- Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o písemně zaznamenává své myšlenky 

- Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

- Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

- Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáky k využívání chemických poznatků a dovedností v procesu učení i v praktickém životě 

- učí žáky vyhledávat a třídit informace, včetně novějších poznatků 

- vede žáky k samostatnému pozorování a experimentování, utváření vlastních závěrů ze získaných 

poznatků 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky rozpoznat problém, nebát se ho 

- učí žáky pojmenovat a formulovat podstatu problému 

- rozvíjí u žáků různé způsoby myšlení při řešení problémových úloh 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k tomu, aby písemně zaznamenávali své myšlenky 

- rozvíjí dovednost reagovat na vystoupení druhých, diskutovat o svých názorech i názorech jiných 

• Kompetence sociální a personální 

- učí žáky pracovat v týmech, rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k aktivnímu a věcnému řešení problému 

- učí žáky posuzovat negativní či pozitivní vliv vybraných chemických látek na přírodu, společnost, 

zdravía bezpečnost jedince 

- podněcuje žáky k projevům vlastní aktivity a učí je přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- vede žáky k využívání získaných poznatků 

- učí žáky dodržovat pracovní postupy a vybírat vhodné laboratorní vybavení 

- vede žáky k dodržování bezpečnosti práce při zacházení s rozmanitými chemickými látkami za účelem 
ochrany zdraví svého i zdraví ostatních 

- učí žáky koncentrovat svou pozornost na pracovní výkon a dokončit započatou práci  

Chemie 
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Průřezová témata integrována do předmětu: 

- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

- MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Práce v realizačním týmu 

5.6.2.1 8. ročník 

2 týdně, P 

1. Pozorování, pokus a bezpečnost práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Úvod do chemie 

- zařadí chemii mezi přírodní vědy 
- uvede, čím se chemie zabývá 
- rozliší fyzikální tělesa a látky 
- uvede příklady chemického děje 
- rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám 
látek 
-  uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí 
význam i případná rizika pro společnost a pro obyvatele v okolí 
chemických závodů 

• Vlastnosti látek 
- uvede základní fyzikální a chemické vlastnosti látek 
(barva, zápach, hustota, teplota tání, teplota varu rozpustnost ve 
vodě) - navrhne a provede jednoduché chemické pokusy a 
zaznamená jejich výsledek 
- CH-9-1-01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek 
- vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, 
teploty tání, teploty varu a orientuje se v jejich hodnotách 

• Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech 
- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, 
poskytne a přivolá první pomoc při úrazu 
- uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady 
bezpečné práce s nimi 
- 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 
- rozpozná označení hořlavých a výbušných látek, uvede 
zásady práce s nimi 
- uvede příklady otravných a jedovatých látek, které by 
mohly při provozních haváriích uniknout do životního prostředí 
- CH-9-1-03 objasní nejefektivnější jednání v modelových 
příkladech havárie s únikem nebezpečných látek 

Úvod do chemie 
- vymezení předmětu chemie 
- látky a tělesa 
- chemické děje 
- chemická výroba 
Vlastnosti látek 
- vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická 
vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek 
Bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech 
- zásady bezpečné práce - ve školní pracovně (laboratoři) i v 
běžném životě 
- nebezpečné látky a přípravky - H-věty, P-věty, piktogramy a jejich 
význam 
- hořlaviny - třídy nebezpečnosti 
- mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky 
nebezpečných látek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kreativita 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Chemie 
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2. Směsi 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Směsi 

- CH-9-2-01 rozlišuje směsi a chemické látky 
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi 
- rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, 
pěna, dým, mlha), uvede příklady z běžného života 
- správně (v souvislostech) použije pojmy: složky roztoku, 
rozpouštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovanější, 
zředěnější, nasycený a nenasycený roztok 
- CH-9-2-02 vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok 
daného složení 
- CH-9-2-03 vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění 
pevných látek 
- vysvětlí princip usazování, filtrace, destilace a krystalizace 

- CH-9-2-04 navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek 
směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek • Voda a 
vzduch 

- uvede základní vlastnosti vody a její využití v praxi 
- CH-9-2-05 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich 
výskytu a použití 
- prokáže znalost složení vzduchu 
- označí kyslík jako nezbytnou složku pro hoření látek ve 
vzduchu 
- vysvětlí princip hašení 
- CH-9-7-02 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na 
řešení modelových situací z praxe 
- uvede telefonní číslo hasičů - popíše, jak poskytne první 
pomoc při popáleninách, uvede telefonní číslo rychlé zdravotnické 
pomoci 
- popíše, co je teplotní inverze a smog 
- CH-9-2-06 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v 
pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější 
preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění 
- uvede význam vzduchu a vody pro chemickou výrobu 

Směsi 
- směsi - různorodé, stejnorodé roztoky 
- hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku 
- koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok- vliv 
teploty, plošného obsahu a míchání pevné složky na rychlost jejího 
rozpouštění do roztoku 
- oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, 
krystalizace, sublimace 
Voda a vzduch 
- voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 
- vzduch - složení, čistota ovzduší, ozónová vrstva 
- hoření a hašení, hasební prostředky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

 Fyzika 

6. ročník 
Vlastnosti látek a těles 

Matematika 

7. ročník 
Číslo a proměnná 

3. Částicové složení látek a chemické prvky 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Částicové složení látek 

- doloží na příkladech (z praxe), že se látky skládají 
z pohybujících se částic 
- CH-9-3-01 používá pojmy atom a molekula ve 
správných souvislostech 

• Chemické prvky 
- používá značky a názvy nejznámějších chemických prvků 
- vysvětlí, co udává protonové číslo 
- vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým (daným) 
protonovým číslům a naopak, zapíše správně ke značce prvku 
protonové číslo a naopak 
- CH-9-3-03 orientuje se v periodické soustavě chemických 
prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné 
vlastnosti 

• Chemické sloučeniny 
- CH-9-3-02 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a 
pojmy užívá ve správných souvislostech  

Částicové složení látek 
- molekuly 
- atomy 
- atomové jádro, protony, neutrony 
- elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony 
Chemické prvky 
- názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a 
periody v periodické soustavě chemických prvků 
- protonové číslo 
Chemické sloučeniny 
- chemická vazba 
- ionty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Fyzika 

6. ročník 
Vlastnosti látek a těles 
Elektrické vlastnosti látek 

Chemie 
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4. Anorganické sloučeniny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Oxidy 

- určí oxidační číslo atomu prvku v oxidech 
- zapíše z názvů vzorce oxidů a naopak z jejich vzorců jejich 
názvy 
-  popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv 
těchto látek na životní prostředí 

• Halogenidy 
- určí oxidační čísla atomů prvku v halogenidech 
- zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak ze vzorců jejich 
názvy 
- popíše vlastnosti, použití a význam chloridu sodného 

• Kyseliny a hydroxidy 
- 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 
- porovná vlastnosti a použití prakticky významných kyselin a 
hydroxidů v praxi 
- zapíše názvy a vzorce prakticky významných kyselin a 
hydroxidů 
- poskytne první pomoc při zasažení kyselinami a hydroxidy 

• Neutralizace 
- bezpečně provede neutralizaci zředěných roztoků 

Oxidy 
- názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných 
oxidů 
 Halogenidy 
- názvosloví, vlastnosti a použití prakticky významných halogenidů 
Kyseliny a hydroxidy 
- kyselost a zásaditost roztoků, pH 
- vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných 
kyselin a hydroxidů 
Neutralizace 
- podstata neutralizace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

 

5. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích své 
experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž dospěl 
- vyhledá v dostupných informačních zdrojích všechny 
podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Chemie 
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5.6.2.2 9. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Anorganické sloučeniny 2 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Anorganické sloučeniny 2 

- CH-9-5-01 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky 
významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv 
vybraných zástupců těchto látek na životní prostředí 

Soli 
- vznik solí 
- soli kyslíkaté a nekyslíkaté 
- vlastnosti a použití vybraných solí 
- názvy a vzorce vybraných prakticky významných kyslíkatých a 
nekyslíkatých solí  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

2. Chemické reakce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Chemické reakce 

- CH-9-4-01 rozliší výchozí látky a produkty chemických 
reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, 
provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání 
- zapíše jednoduchou chemickou rovnici při zadání názvů a 
vzorců výchozích látek a produktů 
- CH-9-4-03 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících 
průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich 
nebezpečnému průběhu 

Výpočty z chemických rovnic 
- CH-9-4-02 přečte chemické rovnice a s užitím zákona 
zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo 
produktu 

Chemické reakce 
- zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice 
- klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce 
exotermní a endotermní 
- faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný 
obsah povrchu výchozích látek, katalýza  
Výpočty z chemických rovnic 
- výpočet hmotností reaktantů a produktů v chemické rovnici 
- látkové množství, molární hmotnost  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

 Seminář z matematiky 
9. ročník 

Číslo a proměnná 

8. ročník 
Číslo a proměnná 

Matematika 
9. ročník 

Číslo a proměnná 

8. ročník 
Číslo a proměnná  

3. Redoxní reakce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Redoxní reakce 

- vysvětlí pojem oxidace a redukce 
- rozezná redoxní reakce mezi chemickými reakcemi 
- popíše princip výroby železa a oceli 
- popíše činitele ovlivňující korozi a způsob ochrany 
ocelových výrobků před korozí 

Redoxní reakce 
- oxidace a redukce 
- redoxní vlastnosti kovů 
- výroba železa a oceli 
- chemie a elektřina - výroba elektrického proudu chemickou cestou - 
elektrolýza 
- koroze 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 

 Fyzika 

8. ročník 
Elektrický proud 

9. ročník 
Vedení elektrického proudu v 
kapalinách a plynech 

Chemie 
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4. Organické sloučeniny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Organické sloučeniny 

- CH-9-6-02 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných 
paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového 
zpracování ropy 
- CH-9-6-01 rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 
- CH-9-6-03 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich 
zdroje, vlastnosti a použití 
- uvede výchozí látky, produkty a podmínky fotosyntézy 
- CH-9-6-05 určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu 
- CH-9-6-04 orientuje se ve výchozích látkách a produktech 
fotosyntézy a koncových produktech biochemického zpracování, 
především bílkovinách, tucích, sacharidech 
- rozliší sacharidy, tuky, bílkoviny a vitamíny 
- CH-9-6-06 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a 
vitamínů 

Paliva 
- fosilní paliva - ropa, uhlí, zemní plyn 
- průmyslově vyráběná paliva 
Uhlovodíky 
- příklady v praxi významných alkanů 
- příklady uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických 
uhlovodíků 
Deriváty uhlovodíků 
- příklady v praxi významných alkoholů, karboxylových kyselin 
- příklady dalších, v praxi významných derivátů uhlovodíků 
- estery, esterifikace 
Přírodní látky 
- zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů, 
enzymů a vitamínů v lidském těle 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

7. ročník 
Stavba a funkce organismů 

5. Chemie a společnost 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Chemie a společnost 

- CH-9-7-01 zhodnotí využívání prvotních a druhotných 
surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi 
- na konkrétních příkladech doloží, jak dochází ke 
znečišťování životního prostředí a jak tomu předcházet 
- CH-9-7-03 orientuje se v přípravě a využívání různých látek 
v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka 

Chemický průmysl v ČR 
- výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace 
surovin, koroze - průmyslová hnojiva 
Plasty a syntetická vlákna 
- vlastnosti, použití, likvidace 
Detergenty a pesticidy, insekticidy 
Léčiva a návykové látky 
Základy toxikologie 
Potraviny 
Chemie a životní prostředí  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí Základní podmínky života 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

9. ročník 
Současná biosféra 

Zeměpis 

8. ročník 
Česká republika 

Fyzika 

9. ročník 
Jaderná energie 

6. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 
- ČSP-9-6-05 poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Chemie 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 

 

5.6.3 Přírodopis 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 2 1 1+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Vyučovací obor Přírodopis je součástí vyučovací oblasti Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis). Obor je 

vyučován jako tzv. "ekologický přírodopis", ve kterém "klasické" členění oboru ustupuje ve většině případů výuce po 

jednotlivých ekosystémech s vnímáním vzájemných vztahů různých organismů uvnitř těchto ekosystémů a jako takový 

podává žákovi přehled o složitostech vývoje Země a života na ní, o přizpůsobování organismů vnějším podmínkám, o 

postupném tvoření společenstev a ekosystémů v různých geologických obdobích i neustálém spojení živé a neživé přírody. 

Učí žáka také i o postavení člověka a jeho vztahu k přírodě. Vede žáky k chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy, 

uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Rozvíjí dovednosti, čí pozorovat, 

experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy, vyvozovat z nich závěry a ty interpretovat. Učí žáky rozlišovat příčiny 

přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických 

problémů. 

 Výchovně je zaměřen environmentálně. Dotýká se rovněž osobnostní sociální a multikulturní výchovy. Obor svým 

charakterem a vzdělávacím obsahem často přesahuje do dalších vzdělávacích oborů (zejména fyzika, chemie, zeměpis……). 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Přírodopis je povinným vyučovacím oborem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní 

dotaci v 6., 7., a 9. ročníku. V 8. ročníku je týdenní dotace 1 hodina (celkem 7 hodin). Vyučovací obor Přírodopis komunikuje 

v 8. ročníku se vzdělávací oblastí Výchova ke zdraví. 

 Pro výuku předmětu je zřízena odborná učebna. 

Metody a formy práce: 

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, laboratorní práce, problémové učení, prezentace 

Specifickými učebními jednotkami je 3 - 5 laboratorních prací v každém ročníku. 

Klíčové kompetence 

- Kompetence k učení 
o vytváří si komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 
o vyvozuje závěry na základě posuzování, zvažování a porovnávání faktů z různých oborů 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 

- Kompetence k řešení problémů 
o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 
o posuzuje správnost zvoleného řešení, přijímá zodpovědnost za svá řešení 

- Kompetence komunikativní 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 

Chemie 

Přírodopis 
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- Kompetence občanské 
o chová se zodpovědně vůči sobě 
o respektuje pravidla ochrany životního prostředí 
o chová se zodpovědně vůči životnímu prostředí 
o chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 
o rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

- Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k vytváření komplexního názoru na přírodní jevy a souvislosti 

- rozvíjí schopnost žáka rozlišovat mezi příčinou a důsledkem 

- snaží se, aby si žák uvědomil propojení mezi jednotlivými přírodními vědami 

- učí vyvozovat závěry na základě praktického pozorování a pokusu 

• Kompetence k řešení problémů 

- připravuje žáka k porozumění souvislostí mezi přírodními jevy 

- klade důraz na správnost zvoleného řešení problému a přijímání zodpovědnosti za toto řešení 

• Kompetence komunikativní 

- učí porozumění různým textům a obrazovým materiálům 

• Kompetence občanské 

- klade důraz na respektování pravidel ochrany přírody 

- vychovává žáka k zodpovědnému chování k sobě samému i životnímu prostředí 

- připravuje žáka k zodpovědnému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

- motivuje k podpoře ochrany zdraví 

- vede žáka k chápání ekologických souvislostí a environmentálních problémů 

• Kompetence pracovní 

- dohlíží na správnost daných pracovních postupů 

- klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce a vymezených pravidel 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

- MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kulturní diference 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 

- OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

 Vztah člověka k prostředí 

Přírodopis 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       160 
 

5.6.3.1 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Společenstva vybraných ekosystémů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Metody zkoumání přírody 

- uvede zásady pro pozorování v přírodě 
- pozoruje vybranou přírodninu (její část) okem, lupou 
- popíše mikroskop, připraví jednoduchý mikroskopický 
preparát 
- preparát pozoruje malým zvětšením a jednoduše zakreslí 
- předvede orientaci v učebnici, využije rejstřík 
- aplikuje v praxi základní pravidla zakládání a sledování 
jednoduchého pokusu 
- vysvětlí pojem: společenstvo, ekosystém 

• Společenstva lesního ekosystému 
- P-9-2-01 rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby 
s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků  
- 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 
- prakticky rozlišuje lesní stromy, keře, byliny a houby (jedlé a 
zejména jedovaté) 
- vyjmenuje živočichy v lese a zařadí je do systematických 
skupin 
- P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí  
- uvede příklady vztahů lesních organismů 
- vysvětlí vztahy lesa k neživým podmínkám prostředí 
- vymezí faktory, které určují rozmanitost lesů 
- odliší lesy v závislosti na výškové členitosti krajiny 
- vysvětlí význam lesa pro člověka, uvede základní způsoby 
využívání a ochrany lesa 

Společenstva vodních ekosystémů 
- rozliší různé podmínky pro vodní organismy 
- vyjmenuje organismy v rybníku a jeho okolí 
- uvede příklady organismů, které jsou součástí planktonu 
- charakterizuje skupiny organismů, zařadí uváděné 
organismy do hlavních systematických skupin 
- uvede příklady vztahů mezi vodními organismy 
- zdůrazní význam rostlin 

uvědomí si význam čistoty vody pro život 

- rozliší naše základní obilniny (a jiné vybrané byliny) 
- zařadí organismy do vyvozených systematických skupin 
- vysvětlí pojem monokultura 
- navrhne, jak mohou být bylinná společenstva 
obhospodařována 
- uvede příklady vztahů mezi organismy 
- vysvětlí pojmy: škůdce, plevel, uvede příklady takových 
organismů 
- předvede dovednost používání určovacího klíče 
- P-9-1-04 třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší 
a nižších taxonomických jednotek 
- P-9-3-04 rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a 
určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů 

Poznáváme přírodu 
- základní metody pozorování přírody 
- nástroje pro pozorování přírody: lupa, mikroskop, dalekohled 
- záznamy pozorování 
- práce s literaturou jednoduchý pokus 
Les 
- les: příklad společenstva a ekosystému 
- rostliny a houby našich lesů: příklady řas, hub, lišejníků, mechů, 
kapradin, nahosemenných a krytosemenných rostlin - 
popis vnější stavby těla, rozmnožování a význam (sběr, 
konzumace, první pomoc) 
- živočichové našich lesů: příklady živočichů podle systematických 
jednotek: měkkýšů, kroužkovců, členovců, obratlovců 
- popis vnější stavby těla, rozmnožování a význam 
- les jako celek, vztahy organismů 
Voda a její okolí 
- voda jako prostředí života: voda tekoucí a stojatá, vlastnosti vody, 
význam její čistoty pro život 
Rybník 
- organismy rybníka a jeho okolí: příklady rostlin a živočichů podle 
jejich systematického zařazování 
- aktivní zařazování do již vytvořených skupin 
- popis vnější stavby, rozmnožování a význam 
- společenstvo rybníka jako celek: vztahy mezi organismy, závislosti 
na podmínkách prostředí, srovnání s tekoucí vodou 
Louky, pastviny a pole 
- charakteristika travních ekosystémů, jejich rozmanitost v závislosti 
na podmínkách prostředí 
- příklady organismů podle systematických jednotek 
- popis vnější stavby a aktivní zařazování a doplňování 
- vytváření přehledů systematických skupin, druhová rozmanitost v 
bylinných společenstvech 
- bylinné společenstvo a monokultury 
- srovnání přirozeného společenstva jako celek, vztahy mezi 
organismy, potravní řetězce a pyramidy, oběh látek 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

8. ročník 
Změny skupenství 

Zeměpis 

6. ročník 
Přírodní obraz Země 

Přírodopis 
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2. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- 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  
- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Fyzika 

7. ročník 
Světelné jevy 

8. ročník 
Světelné jevy 

Fyzika 

6. ročník 
Práce s laboratorní technikou 

5.6.3.2 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Společenstva vybraných ekosystémů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Společenstva lidských sídel a jejich okolí 

- uvede typy ekosystémů utvářených člověkem a jejich 
význam - vyjmenuje organismy v umělých ekosystémech a 
systematicky je zařadí 
- zhodnotí, které organismy v umělých ekosystémech jsou 
(nejsou) pro člověka užitečné 
- vyhledá organismy provázejících člověka 
- zhodnotí jejich význam pro život člověka 
- P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam 
zdravého způsobu života  
- P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí  
- uvede příklady organismů, které člověk pěstuje a chová - 
posoudí závislosti člověka na různých organismech a rozmanitost 
života na podmínkách prostředí 

Zelinářské, ovocné, okrasné zahrady. Rumiště a cesty. Lidská sídla. 
- ekosystémy utvářené člověkem: sad, zelinářská zahrada, okrasné 
zahrady, parky, sídlištní zeleň, rumiště a cesty, lidská sídla - 
příklady organismů v ekosystémech utvářených člověkem, jejich 
systematické řazení, vztahy mezi organismy 
- význam umělých ekosystémů pro člověka, jejich záměrné 
ovlivňování, význam šlechtění 
- nežádoucí organismy - vliv na zdraví (alergie) 
- organismy provázející člověka: bakterie, viry, houby, ploštěnci, 
hlísti, hmyz, savci - jejich význam pro život člověka 
- ochrana před původci a přenašeči nemocí 
- organismy člověkem pěstované a chované -pokojové rostliny, 
estetický význam, živočichové v bytech - hygiena - živočichové 
hospodářsky a epidemiologicky významní zdomácňování a chovy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

 Pracovní činnosti 

7. ročník 
Pěstitelské práce a chovatelství 

2. Stavba a funkce organismů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Stavba a funkce buňky 

- P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel  
- pozoruje buňku mikroskopem a provede její jednoduchý 
nákres 
- popíše dělení buňky 
- P-9-1-03 rozpozná, porovná a objasní funkci základních 
orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů 
- vysvětlí rozdíl mezi jednobuněčnými a mnohobuněčnými 
organismy 
- P-9-1-07 uvede na příkladech z běžného života význam 
virů a bakterií v přírodě i pro člověka 
- odvodí uspořádání těla od buňky až k jednotlivým orgánům 

• Stavba a funkce hub a rostlin 

Stavba a funkce buňky 
- základní stavba a srovnání rostlinné a živočišné buňky 
- dělení buňky 
- jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - základní rozdíl 
- bakterie, viry (charakteristiky stavby - význam) 
Stavba a funkce hub, nižších a vyšších rostlin 
- nižší rostliny a houby - srovnání 
- stavba vyšších rostlin a funkce orgánů jejich těla - kořen, stonek, 
list, květ, plod 
- základní životní děje rostlin 
- život rostliny 
Stavba a funkce těl bezobratlých živočichů 
- významní zástupci jednotlivých skupin bezobratlých živočichů 
(žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci) 
- stavba jejich těla, základní srovnání jejich orgánových soustav- 
podstata rozmnožování, význam ochrana a zařazení do hlavních 

Přírodopis 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       162 
 

- uvede rozdíl mezi rostlinami a houbami 
- pozná běžně známé houby 
- rozliší houby na jedovaté a jedlé 
- doloží význam plísní a kvasinek 
- uvede příklady nižších rostlin, popíše, jak se rozmnožují a 
kde rostou 
- 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  
- objasní rozdíl mezi rostlinami jednoděložnými a 
dvouděložnými 
- uvede příklady těchto rostlin 
- P-9-3-03 vysvětlí princip základních rostlinných 
fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin  
- uvede odlišnosti rostlin jednoletých, dvouletých a vytrvalých 
- zdůvodní význam ochrany rostlin a hub 
- rozlišuje a třídí základní systematické skupiny 

• Stavba a funkce bezobratlých živočichů 
- 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-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy  
- uvede význam jednotlivých orgánových soustav a jejich 
vzájemné souvislosti 
- objasní utváření soustav z vývojového hlediska, vztahů k 
prostředí a ke způsobu života 
- uvede způsoby rozmnožování bezobratlých 
- doloží význam bezobratlých 
- na konkrétních příkladech doloží ohrožení mnoha druhů a 
uvede způsoby jejich ochrany 

• Stavba a funkce těl obratlovců 
- 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-9-4-04 zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro 
člověka; uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se 
živočichy  
- vyjmenuje základní třídy obratlovců, uvede jejich 
nejznámější zástupce, 
- rozlišuje a třídí základní systematické skupiny, 
- uvede význam jednotlivých orgánových soustav a jejich 
vzájemné souvislosti 
- objasní utváření soustav z vývojového hlediska (fylogeneze 
k člověku), vztahů k prostředí a ke způsobu života 
- uvede způsoby rozmnožování obratlovců 
- doloží význam obratlovců 
na konkrétních příkladech doloží ohrožení mnoha druhů a uvede 
způsoby jejich ochrany 

systematických jednotek 
Stavba a funkce těl obratlovců 
- přehled jednotlivých tříd obratlovců a výběr typových organismů: 
ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci 
- srovnání orgánových soustav obratlovců - jejich stavby a funkce 
- rozmnožování a vývin jedince, péče o potomstvo 
- průběh života obratlovců - základy etologie 
- ohrožení a ochrana obratlovců 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 

9. ročník 
Organické sloučeniny 

Pracovní činnosti 

7. ročník 
Pěstitelské práce a chovatelství 

Přírodopis 
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3. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- 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  
- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

5.6.3.3 8. ročník 

1 týdně, P 

1. Člověk 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Člověk 

- objasní biologickou a společenskou podstatu člověka 
- uvědomí si růst lidské populace jako globální problém 
lidstva 
- zhodnotí svůj vztah k prostředí, zdůvodní nezbytnost 
komplexní péče o životní prostředí a životní styl 

Člověk 
- biologická a společenská podstata 
- hierarchie životních hodnot 
- postavení člověka v přírodě a rozšíření lidské populace 
- aktivní vztahy člověka k prostředí a životní styl (negativní a 
pozitivní dopad) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
Kulturní diference 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Výtvarná výchova 

8. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

2. Povrch, tvar a pohyb lidského těla 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Kožní, opěrná a svalová soustava 

- P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  
- uvědomí si nebezpečí rasismu 
- P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu života  
- pochopí význam tělesných cvičení pro zdravý způsob 
života člověka 
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Soustava kožní, opěrná a pohybová 
- jejich stavba a funkce 
- vzájemné vztahy jednotlivých orgánů 
- orientace na kostře přehled hlavních svalů 
- lidská plemena 
- hygiena soustav, vliv cvičení na jejich funkci 
- poranění a první pomoc 

Komentář 
Přesun do Člověk a zdraví 
- ochrana zdraví, nebezpečí poškození jednotlivých částí lidského organismu 
- hygiena, vlivy kouření, alkoholu a drog 
- zneužívání léků, zdraví a nemoc: vnější a vnitřní faktory ovlivňující lidský život (prostředí a dědičnost) 
- vývin jedince, rodičovství, funkce rodiny, nebezpečí pohlavních chorob a AIDS 
- hlavní období lidského života, druhotné pohlavní znaky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

Tělesná výchova 
8. ročník 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

Fyzika 
7. ročník 

Tření 
Pohybové zákony 
Síla 

Přírodopis 
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3. Vyživovací soustavy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Trávící, dýchací, oběhová a vylučovací soustava 

- 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  

- zhodnotí význam správné životosprávy pro zdravý způsob 
života a potřebu jeho ochrany 
- uvede základní poznatky o imunitním systému a jeho 
podpoře 
- uvědomí si význam dárcovství krve pro záchranu života 
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Soustavy oběhová, dýchací, trávicí a vylučovací 
- jejich stavba a funkce 
- vzájemné vztahy jednotlivých orgánů 
- vlivy životosprávy a prostředí na jejich funkci 
- péče o soustavy, zásady první pomoci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

Fyzika 

7. ročník 
Mechanické vlastnosti kapalin 

4. Řídící soustavy a smysly 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nervová a humorální soustava, smysly 

- popíše nervovou buňku 
- P-9-5-01 určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy  
- objasní podstatu řízení lidského organismu 
- zakreslí a popíše schéma podmíněného reflexu, uvede, co 
získané reflexy umožňují 
- P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu života  

Nervová a humorální soustava, smyslové orgány 
- nervová buňka 
- stavba a funkce soustav a smyslů 
- vzájemné vztahy jednotlivých orgánů 
- reflex 
- vyšší nervová činnost: myšlení, paměť, řeč 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
Prevence 

Fyzika 

       9. ročník 
Zvukové jevy 

Užité výtvarné činnosti 

8. ročník 
Užité výtvarné činnosti 

Fyzika 

7. ročník 
Světelné jevy 

8. ročník 
Světelné jevy 

5. Rozmnožování a dědičnost 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozmnožování a genetika 

- vyjmenuje části pohlavního ústrojí mužského a ženského, 
určí polohu orgánů 
- popíše rozmnožování člověka a jeho význam z hlediska 
dědičnosti 
- P-9-5-04 rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní 
význam zdravého způsobu života  
- uvede příklady dědičnosti a příklady vlivu prostředí na 
utváření člověka 
- P-9-5-03 objasní vznik a vývin nového jedince od početí až 
do stáří  

Rozmnožovací soustava 
- jejich stavba a funkce 
- vzájemné vztahy jednotlivých orgánů soustav (hormony, oběhy) 
- buněčná podstata dědičnosti a její vazba na pohlavní 
rozmnožování 
- příklady dědičnosti u člověka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 

Přírodopis 
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6. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- 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  
- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

 

5.6.3.4 9. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Vývoj Země, života a člověka 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zkoumání přírody 

- na konkrétních příkladech vysvětlí pojmy: postupnost 
poznání a relativnost poznání 
- rozliší pojmy: teorie, hypotéza 
- uvede základní principy založení správného pokusu 

• Podmínky života na Zemi 
- vysvětlí význam podmínek na Zemi 
- pozná její postavení ve vesmíru 
- utřídí fyzikální a chemické vlastnosti prostředí a jejich 
význam pro vznik a existenci života 
- uvede význam slunečního záření (jako zdroje energie pro 
život) - charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé 
fáze Měsíce 
- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v 
pohledu na zemské těleso 
- orientuje se na hvězdné obloze 
- P-9-6-01 objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a 
trvání života  
- 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  
- vysvětlí, jak se Země utvářela vlivem měnících se 
podmínek, zdůvodní jejich velkou rozmanitost a dopad na život na 
Zemi 
- P-9-6-02 rozpozná podle charakteristických vlastností 
vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek  
- uvědomí si význam hornin a vysvětlí jejich vznik 
- P-9-6-03 rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 
geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu 
vody  
- P-9-6-04 porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik 
půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě  

• Názory na vznik a vývoj života 
- porovnává různé názory na vznik a vývoj života 
- uvede současný vědecký názor na vznik a vývoj života  
- P-9-5-02 orientuje se v základních vývojových stupních 
fylogeneze člověka  
- P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života, 
orientuje se v daném přehledu vývoje organismů  
- P-9-6-05 rozlišuje jednotlivá geologická období podle 
charakteristických znaků  

Zkoumání přírody 
- vývoj lidského poznání přírody - na příkladu 
- metody zkoumání přírody: domněnka, teorie, praxe, otevřenost 
lidského poznání 
Podmínky života na Zemi 
- vesmír, vznik Vesmíru a hypotézy o jeho trvání, objekty ve 
Vesmíru, Sluneční soustava, Měsíc 
- postavení Země ve vesmíru - význam pro život 
- Slunce jako zdroj energie 
- stavba Země - litosféra (nerosty, principy krystalografie, vyvřelé, 
usazené a přeměněné horniny, jejich vlastnosti a využití, horninový 
cyklus ) - vnitřní a vnější geologické děje 
- hydrosféra, atmosféra, půda, vznik, složení půdy, její vlastnosti, 
význam pro život lidí, nebezpečí a příklady devastace, příklady 
rekultivace, význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a 
využití přírodních zdrojů, význam vrstev ovzduší pro život, vliv 
klimatických změn na organismy a člověka, mimořádné události 
způsobené přírodními vlivy, světové katastrofy a události v ČR 
(povodně větrné bouře, sněhové kalamity) 
- vývoj zemské kůry - geologický cyklus 
Vědecký názor na vznik a vývoj života 
- různé názory na vznik a vývoj života 
- vývoj života v jednotlivých geologických érách, proměny biosféry, 
zpětný vliv života na ostatní zemské sféry, vývoj člověka, geologický 
vývoj a stavba území ČR 

Přírodopis 
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Komentář 
Výstupy: 
- objasní postavení Slunce ve vesmíru a popíše planetární systém a tělesa sluneční soustavy 
- charakterizuje polohu, povrch, pohyby Měsíce, jednotlivé fáze Měsíce 
- aplikuje poznatky o vesmíru a o sluneční soustavě v pohledu na zemské těleso 
- orientuje se na hvězdné obloze, rozumí pojmům: planeta, hvězda, planetky, měsíce, meteorická tělesa, komety, Galaxie, cizí galaxie 
učivo: 
Měsíc – přirozená družice Země 
Sluneční soustava 
Slunce 
Vesmír 
Vývoj poznání o vesmíru 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

9. ročník 

Vesmír 
Chemie 

Organické sloučeniny 
Anorganické sloučeniny 2 

Zeměpis 
6. ročník 

Přírodní obraz Země 

Pěstitelské práce 
9. ročník 

Pěstitelské práce 

8. ročník 
Pěstitelské práce 

Chemie 
9. ročník 

Organické sloučeniny 
Anorganické sloučeniny 2 

8. ročník 
Anorganické sloučeniny 

Dějepis 
6. ročník 

Počátky lidské společnosti – období 
pravěku 

2. Současná biosféra 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- Současná biosféra 

- 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; na příkladu objasní 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-9-6-06 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 

- vysvětlí zákony ekologické přizpůsobivosti 
- objasní vztahy mezi podmínkami prostředí a životem 
- zhodnotí nebezpečí ekologických katastrof 
- uvede konkrétní příklady své vlastní aktivní účasti na 
ochraně přírody 

• Základ a trvání života 

- P-9-1-02 popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel  

- P-9-1-05 vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního 
rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti  

- P-9-1-06 uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a 
příklady vlivu prostředí na utváření organismů  

- zhodnotí význam výzkumu dědičnosti pro člověka 

• Naše příroda a ochrana životního prostředí 

- P-9-3-05 odvodí na základě pozorování přírody závislost a 
přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí  

- na konkrétních příkladech doloží velkou rozmanitost 
podmínek života v naší republice 
- popíše rozmanitost přírody v okolí 
- zdůvodní ochranu přírody a její nezbytnost 

Současná biosféra 
- organismy a jejich prostředí, princip ekologické přizpůsobivosti - 
populace, společenstva, ekosystémy, dynamická rovnováha v přírodě 
- přehled základních oblastí biosféry 
- globální cykly (uhlík, dusík) a zásahy člověka do globálních dějů - 
nebezpečí ekologických katastrof (skleníkový efekt, snižování 
koncentrace ozónu, znečišťování složek prostředí, šíření pouští, 
likvidace pralesů) - odpovědnost lidí 
Základ a trvání života 
- buněčný základ organismů, souvislosti mezi stavbou a funkcí, 
princip zpětné vazby vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho 
význam - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na 
podněty; názory na vznik života 
- základní struktura života – buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové 
soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné 
- význam a zásady třídění organismů 
- dědičnost a proměnlivost organismů, přenos dědičných informací 
trvání života v čase, Mendelovy zákony 
- výzkum dědičnosti, význam pro člověka - ochrana zdraví, 
šlechtitelství 
Naše příroda a ochrana životního prostředí 
- rozmanitost podmínek v naší republice: geologický podklad území 
republiky, klimatické podmínky - vývoj a rozmanitost naší přírody 
- charakteristika hlavních typů ekosystémů u nás, příroda nejbližšího 
okolí, samostatná pozorování 
- nejbližší chráněné území, ochrana okolní krajiny 

Přírodopis 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

 Chemie 

9. ročník 
Chemie a společnost 

Zeměpis 

Krajina a životní prostředí 

3. Práce s laboratorní technikou 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s laboratorní technikou 

- 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  
- ČSP-9-6-01 vybere a prakticky využívá vhodné pracovní 
postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních 
pozorování, měření a experimentů 
- ČSP-9-6-02 zpracuje protokol o cíli, průběhu a výsledcích 
své experimentální práce a zformuluje v něm závěry, k nimž 
dospěl 
- ČSP-9-6-03 vyhledá v dostupných informačních zdrojích 
všechny podklady, jež mu co nejlépe pomohou provést danou 
experimentální práci  
- P-9-5-05 aplikuje první pomoc při poranění a jiném 
poškození těla 

Práce s laboratorní technikou 
- základní laboratorní postupy a metody 
- základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Fyzika 

6. ročník 
Práce s laboratorní technikou 

5.6.4 Zeměpis 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 2 2 0+2 

 

Charakteristika předmětu 

 Zeměpis žákům umožňuje poznávání přírody jako systému, učí žáky rozlišovat příčiny přírodních dějů, souvislosti a 

vztahy mezi nimi, předvídat je, popř. ovlivňovat, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických problémů. Zeměpis 

obohacuje v návaznosti na prvouku, vlastivědu a přírodovědu celkový vzdělanostní rozhled žáků a naplňuje především 

průřezové téma environmentální výchova. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného 

lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na 

Zemi a vztahu lidí k jejich přírodnímu společenskému prostředí. 

 Terénní geografická výuka proběhne v rámci zeměpisu spíše v teoretické rovině, naučí žáky používat různé druhy map, 

ale praktické dovednosti se budou rozvíjet v rámci předmětu výchova ke zdraví v sedmém ročníku, stejně jako zásady 

bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech. 

Časové a organizační vymezení 

 Zeměpis je realizován jako samostatný povinný předmět ve všech ročnících s časovou dotací dvě hodiny týdně v každém 

ročníku. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně vybavené počítačem s dataprojektorem a interaktivní tabulí. 

 Metody a formy práce 

 Frontální výuka, samostatná práce, skupinová práce, problémové učení 

Přírodopis 
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Klíčové kompetence 

- Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o ze získaných výsledků vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 

- Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o pojmenuje a formuluje podstatu problému 

- Kompetence komunikativní 
o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

- Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

- Kompetence občanské 
o respektuje pravidla ochrany životního prostředí 
o chová se zodpovědně vůči životnímu prostředí 

- Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- učí žáka vyhledávat geografické informace, hodnotit serióznost zdrojů a uplatňovat získané 

informaceve výuce 

- vede žáka k využívání získaných znalostí v budoucím životě 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k rozpoznání problému a uvědomění si jeho podstaty 

• Kompetence komunikativní 

- dbá na správné formulování myšlenek a názorů 

- klade důraz na hlasitost a srozumitelnost projevu 

- snaží se vlastním příkladem vést žáky k srozumitelnému slovnímu projevu 

• Kompetence sociální a personální 

- připravuje žáka na práci v kolektivu 

- pomůže s přijímáním rolí a úkolů ve skupině 

- motivuje žáka k pochopení důležitosti společného cíle při práci ve skupině 

• Kompetence občanské 

- rozvíjí schopnost uvědomit si zodpovědnost jedince k životnímu prostředí 

- klade důraz na respektování pravidel ochrany přírody 

• Kompetence pracovní 
- dohlíží na správnost daných pracovních postupů 

Průřezová témata integrována do předmětu: 
- VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Objevujeme Evropu a svět 

- MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Etnický původ 

- VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 

Zeměpis 
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 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

5.6.4.1 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie  

- 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  
- Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 
- 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-9-1-04 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 

Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie -  
základní geografické, topografické a kartografické pojmy - hlavní 
kartografické produkty: plán, mapa; jazyk mapy: symboly, 
smluvené značky, vysvětlivky; statistická data a jejich grafické 
vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a 
zdroje dat 
- geografická kartografie a topografie - glóbus, měřítko glóbusu, 
zeměpisná síť, poledníky a rovnoběžky, zeměpisné souřadnice, 
určování zeměpisné polohy v zeměpisné síti; měřítko a obsah 
plánů a map, orientace plánů a map vzhledem ke světovým 
stranám; praktická cvičení a aplikace s dostupnými kartografickými 
produkty v tištěné i elektronické podobě 

Komentář 
Získávání a hodnocení geografických dat bude u žáků rozvíjeno postupně ve všech ročnících od nejjednodušších po složitější úkoly s ohledem 
na probírané učivo a rozumové schopnosti žáků. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Matematika 
6. ročník 

Číslo a proměnná 

7. ročník 
Číslo a proměnná 

Informační technologie 
6. ročník 

Vyhledávání informací a komunikace 

Výchova ke zdraví 
7. ročník 

Rizika ohrožující zdraví + prevence 

 

2. Přírodní obraz Země 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Přírodní obraz Země 

- Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 
podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 
- Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 
- Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní 
sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 
pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu 
- Z-9-2-04 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v 
přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost 

Přírodní obraz Země 
- Země jako vesmírné těleso - tvar, velikost a pohyby Země, střídání 
dne a noci, střídání ročních období, světový čas, časová pásma, 
pásmový čas, datová hranice, smluvený čas 
- krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, 
složky a prvky přírodní sféry 
- systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, 
geografická (šířková) pásma, výškové stupně 
- systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
Fyzika 

9. ročník 

Vesmír 
Přírodopis 

6. ročník 
Společenstva vybraných ekosystémů 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

 

 

Zeměpis 
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5.6.4.2 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Regiony světa - Afrika, Amerika, Asie, Antarktida, Austrálie, oceány 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Regiony světa - Afrika, Amerika, Asie, Antarktida, Austrálie, 

oceány 
- Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa 
- Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
- 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 

Zeměpis světadílů a oceánů 
- rozmístění světadílů a oceánů, porovnání rozlohy 
Afrika 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo a hospodářství 
- oblasti Afriky 
Amerika 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo a hospodářství 
- politické rozdělení Severní Ameriky 
- politické rozdělení Jižní Ameriky 
Asie 
- JZ Asie 
- Střední Asie 
- Jižní Asie a JV Asie 
- Východní Asie 
- Rusko - přírodní zdroje a hospodářství, Evropská a asijská část 
Polární oblasti 
- Arktida a Antarktida 
Austrálie 
- přírodní podmínky 
- obyvatelstvo a hospodářství 
- Australský svaz 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Ruský jazyk 

9. ročník 

Mluvení 
Seminář z anglického jazyka 

Čtení s porozuměním 

Anglický jazyk 

7. ročník 
Mluvení 

5.6.4.3 8. ročník 

2 týdně, P 

1. Regiony světa - Evropa 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Regiony světa - Evropa 

- Z-9-3-01 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy 
jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa 
- Z-9-3-02 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 
makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich 
postavení, rozvojová jádra a periferní zóny 
- 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 

Evropa 
- přírodní poměry Evropy 
- politické a hospodářské rozdělení 
- Jižní Evropa 
- Západní Evropa 
- Severní Evropa 
- Střední Evropa 
- JV Evropa 
- Východní Evropa 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Anglický jazyk 

8. ročník 
Čtení s porozuměním 
Mluvení 

Německý jazyk 

Čtení s porozuměním 

Německý jazyk 

8. ročník 

Psaní 
Anglický jazyk 

Mluvení 
7. ročník      

Mluvení 

Zeměpis 
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2. Česká republika 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Česká republika 

- Z-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy 
- 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 
- 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 
- Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a 
hospodářských aktivit 
- Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, 
organizacích a integracích států 

Česká republika 
- místní region - zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního 
regionu, vztahy k okolním regionům, základní přírodní 
a socioekonomické charakteristiky s důrazem na specifika regionu 
důležitá pro jeho další rozvoj (potenciál x bariéry) 
- Česká republika - zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní 
poměry a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické a 
hospodářské charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění 
hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura 
hospodářství; transformační společenské, politické a hospodářské 
procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské a politické 
postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení do 
mezinárodní dělby práce a obchodu 
- regiony České republiky - územní jednotky státní správya 
samosprávy, krajské členění, kraj místního regionu, přeshraniční 
spolupráce se sousedními státy v euroregionech 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Chemie 

9. ročník 
Chemie a společnost 

Výchova k občanství 
6. ročník 

Místo, kde žiji 

5.6.4.4 9. ročník 

0+2 týdně, P 

1. Společenské a hospodářské prostředí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Společenské a hospodářské prostředí 

- Z-9-4-01 posoudí na přiměřené úrovni prostorovou 
organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, růst, pohyby 
a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných příkladech 
mozaiku multikulturního světa 
- Z-9-4-02 posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s 
funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické 
znaky sídel  
- 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 
- 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 

Společenské a hospodářské prostředí 
- obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, 
demografické hospodářské a kulturní charakteristiky 
- globalizační společenské, politické a hospodářské procesy 
aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry 
současného světa, sídelní systémy, urbanizace, suburbanizace 
- světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní 
dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně  
- regionální společenské, politické a hospodářské útvary 
porovnávací kritéria: národní a mnohonárodnostní státy, části států, 
správní oblasti, kraje, města, aglomerace; hlavní a periferní 
hospodářské oblasti světa; politická, bezpečnostní a hospodářská 
seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, hlavní světová 
konfliktní ohniska 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

Výchova k občanství 
9. ročník 

Mezinárodní vztahy, globální svět 
Člověk ve společnosti 

Fyzika 
Jaderná energie 
Elektromagnetické jevy 

Výchova k občanství 

9. ročník 
Mezinárodní vztahy, globální svět 
Člověk ve společnosti 

2. Krajina a životní prostředí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Krajina a životní prostředí 

- Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské 
části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické 
znaky a funkce krajin 
- 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 

Krajina a životní prostředí 
- krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin 
- vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, 
principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná 
území přírody, globální ekologické a environmentální problémy 
lidstva  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Ekosystémy 
Základní podmínky života 

Přírodopis 
9. ročník 

Současná biosféra 

Dějepis 
8. ročník 

Evropa v 1. pol. 19. st. 

Zeměpis 
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 Umění a kultura 
Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou 

součást lidské existence - umění a kulturu. Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s 

estetickým účinkem, při němž dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a 

jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. 

  V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura v souladu s RVP zastoupena vzdělávacími obory Hudební 

výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast je na naší škole rozšířena o doplňující vzdělávací obor Sborový zpěv, 

Výtvarné činnosti a Užité výtvarné činnosti. 

 Na1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem 

hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako 

prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem 

ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. 

 S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. 

 Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností 

k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku 

komunikace. Hudební činnosti jako činnosti vzájemně se propojující, ovlivňující a doplňující rozvíjejí ve svém komplexu 

celkovou osobnost žáka, především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti. 

 Výtvarná výchova umožňuje žákovi uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. V etapě základního vzdělávání je 

postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 

cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci.   

 Jednotlivé obory této vzdělávací oblasti jsou členěny do tematických okruhů v souladu s RVP. 

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

 pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku 

komunikace - k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, 

prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevu a potřeb a k utváření hierarchie 

hodnot 

 spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních akulturních souvislostech 

 uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního 

překonáváníživotních stereotypů a k obohacování emocionálního života 

 zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování 

osobních prožitkůi postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě 

 

5.7.1 Hudební výchova 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 1 1 

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

1 1 1 1 
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Charakteristika předmětu 

 Hudební výchova rozvíjí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, především však vede k rozvoji jeho hudebnosti – 

jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi (sluchovými, rytmickými, 

pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými a poslechovými). 

 Vzdělávací obsah je rozdělen na 5 tematických okruhů: 

 Vokální činnosti - obsahem je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluvního projevu v 

souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků 

 Instrumentální činnosti - obsahem je hra na tělo a na jednoduché hudební nástroje a jejich využití při hudební 

reprodukci i produkci 

 Hudebně pohybové činnosti - obsahem je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest 
 Poslechové činnosti - obsahem je aktivní vnímání znějící hudby, 
 Hudební teorie - obsahem je seznámení se se základní hudební teorií 

 Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém i 

sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při doprovodu zpěvního projevu, své pohybové dovednosti při 

tanci a pohybovém doprovodu hudby. Dále tyto činnosti může rozvíjet v nepovinném předmětu Sborový zpěv a v dalších 

předmětech, např. Tělesná výchova, Anglický jazyk, Výtvarná výchova, Český jazyk, Prvouka, Dějepis a další.  

 

Časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, od 1. do 9. 

ročníku vždy 1 hodinu týdně. 

 Od šestého ročníku žáci využívají odbornou učebnu Hudební výchovy. 

 

Metody a formy práce: 

 skupinová práce, samostatná práce, problémové učení 

 Součástí výuky jsou návštěvy koncertů, kulturních představení a vystoupení žáků na různých akcích. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

 Kompetence k řešení problémů 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

 Kompetence sociální a personální 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 Kompetence občanské 
o chová se zodpovědně vůči kulturním tradicím 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáky k vyhledávání informací, ověřování jejich pravdivosti a aktuálnosti 

- podporuje žáky k vyhledávání a k využívání dosud získaných poznatků ve výrazových 

prostředcích své hudební činnosti 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáky k diskusi, naslouchání druhých, ověřování si svého názoru u spolužáků, 

toleranci jiných postojů 

Hudební výchova 
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- podporuje samostatnost a tvořivost při práci 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k orientaci v textu a notovém zápise 

• Kompetence sociální a personální 

- motivuje a vede žáky k vyjadřování svých pocitů z hudebních děl 

- vede žáky ke kulturní úrovni komunikace, podporuje u nich zdravou kritiku a sebekritiku 

- učí žáky prezentovat své názory a myšlenky ve skupině i v rámci celé třídy 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k oceňování našich kulturních tradic 

- motivuje žáky k aktivnímu zapojení se do okolního kulturního dění (besídky, vystoupení k různým 

slavnostním příležitostem) 

• Kompetence pracovní 

- vede žáky ke koncentraci na pracovní výkon a jeho dokončení 

- vytváří pozitivní vztah k hudebním činnostem 
 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Psychohygiena 
 Poznávání lidí 
 Komunikace  

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

5.7.1.1 1. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- učí se zásady hlasové hygieny 
- pokouší se o vytvoření hlavového tónu 
- učí se správnému pěveckému postoji 
- pokouší se o správnou výslovnost 
- učí se správnému dýchání při zpěvu 
- seznamuje se s dynamikou v hudbě, učí se pojmům silně a 
slabě 
- pokouší se rozeznat tón vysoký a nízký 
- naučí se opěrnou píseň na 1. stupeň (Ovčáci) a pokouší se 
o volný nástup 1. stupně 

Pěvecké dovednosti 
Dynamika 
Intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Hudební výchova 
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2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- učí se rytmické hry (ozvěna, otázka, odpověď s tleskáním, 
hrou na tělo, na rytmické nástroje) 
- pokouší se podle svých schopností o jednoduchou hudební 
improvizaci na vybrané nástroje 

Rytmus 
Používání rytmických nástrojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti - učí 

se vytleskávat noty 2/4 rytmu 
- poznává rytmické schéma 2/4 rytmu 
- pokouší se o pohybové vyjádření hudby pantomimou 

Hudebně pohybové činnosti v daném rytmu 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Tělesná výchova 

1. ročník 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností  

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- poznává rozdíl mezi zvukem a tónem 
- pokouší se odlišit jednotlivé kvality tónu: délku tónu - 
dlouhý a krátký, výšku tónu - vysoký a nízký, sílu tónu - silný a 
slabý 
- rozlišuje hudbu vokální, instrumentální, vokálně 
instrumentální 
- učí se posluchačským dovednostem 
- poznává některé vybrané hudební žánry - 
ukolébavka,hudba slavnostní (fanfáry) 
- pozná naši hymnu 

Posluchačské dovednosti 
Rozlišování jednotlivých kvalit tónů 
Vybrané hudební žánry 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- seznamuje se s délkou not (čtvrťové, osminové, 
čtvrťové pomlky) 
- seznamuje se s notovou osnovou a houslovým 
klíčem 
- poznává taktovou čáru 

Hudební abeceda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

 

Hudební výchova 
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5.7.1.2 2. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- opakuje si zásady hlasové hygieny 
- upevňuje tvoření hlavového tónu 
- učí se správnému pěveckému postoji 
- snaží se o správnou výslovnost 
- učí se správnému dýchání při zpěvu 
- zná pojmy silně a slabě a používá je při zpěvu 
- pokouší se o dvojhlas (prodleva) 
- dokáže ze dvou tónů rozpoznat tón vyšší a nižší 
- dokáže zvládnout volný nástup 1. stupně v dané tónině- 
naučí se opěrnou píseň na 5. stupeň (To je zlaté posvícení) a 
pokouší se volný nástup 5. stupně v dané tónině 

Pěvecké dovednosti 
Dynamika 
Intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- hraje jednoduché rytmické hry (ozvěna, otázka a odpověď 
tleskáním, hrou na tělo, na jednoduché rytmické nástroje) 

- zkouší podle svých možností hudebně improvizovat na 
vybrané nástroje 

Rytmus 
Používání rytmických nástrojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- učí se taktovat 2/4 rytmus 
- vytleskává rytmus 2/4 a 3/4 
- pokouší se o pohybové vyjádření hudby pantomimou 

Hudebně pohybové činnosti v daném rytmu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Tělesná výchova 

2. ročník 
Činnosti ovlivňující úroveň 

pohybových schopností 

Tělesná výchova 
2. ročník 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- rozeznává jednotlivé kvality tónu - délku, výšku, sílu 
- poslouchá a rozeznává některé vybrané žánry hudby 
vokální instrumentální a vokálně instrumentální - učí se o rozdílu 
mezi písní umělou a lidovou 
- učí se zpívat naši hymnu 

Posluchačské dovednosti 
Rozlišování jednotlivých kvalit tónů 
Vybrané hudební žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 

Hudební výchova 
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5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- poznává notu půlovou a půlovou pomlku 
- píše houslový klíč do notové osnovy 
- seznámí se s repeticí a dynamickými značkami f a p 
- pokouší se zapisovat noty do notové osnovy 

Hudební abeceda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

5.7.1.3 3. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- opakuje a doplňuje si zásady hlasové hygieny 
- upevňuje tvoření hlavového tónu 
- dodržuje zásady správného pěveckého postoje, správného 
pěveckého dýchání, správné pěvecké výslovnosti 
- seznamuje se s frázováním v písni 
- seznamuje se se zesilováním a zeslabováním v dynamice 
a aplikuje získané znalosti při zpěvu písní 
- podle svých možnosti zkouší dvojhlas (kánon ve sboru 
nebo skupině) 
- dokáže rozeznat melodii stoupavou a klesavou 
- zvládne volný nástup 1. a 5. stupně v dané tónině 
- naučí se opěrnou píseň na 3. stupeň (Maličká su) a 
pokouší se o volný nástup 3. stupně  
- zpívá ve sboru naši hymnu 
- HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě 
a rytmicky přesně v jednohlase 

Pěvecké dovednosti 
Dynamika 
Intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- hraje jednoduché rytmické hry (ozvěna, otázka a odpověď 
tleskáním, hrou na tělo 
- HV-3-1-02 rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, 
improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem 
- HV-3-1-03 využívá jednoduché hudební nástroje 
k doprovodné hře 

Rytmus 
Používání rytmických nástrojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 

 

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- učí se vytleskávat  4/4 rytmus 
- učí se taktovat 2/4 rytmus a 3/4 rytmus 
- poznává polkový taneční krok 
- HV-3-1-04 reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem 
vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie 

Hudebně pohybové činnosti v daném rytmu 

Hudební výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- HV-3-1-05 rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná 
výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby 
- HV-3-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé 
hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně 
instrumentální 

Posluchačské dovednosti 
Rozlišování jednotlivých kvalit tónů 
Vybrané hudební žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Literární výchova 

Prvouka 

Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 

3. ročník 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- poznává notu půlovou s tečkou 
- napíše noty stupnice C dur 
- pokouší se zapsat vybrané rytmické schéma 2/4 nebo 3/4 taktu 
- učí se používat dynamickou značku mf 

Hudební abeceda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

5.7.1.4 4. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- zná a využívá znalostí zásad hlasové hygieny 
- podle svých možností vytváří hlavový tón 
- dodržuje zásady správného pěveckého postoje, dýchání, 
artikulace, frázování 
- v písních reaguje na dynamické značky nebo na pokyny 
učitele 
- ve skupině či sboru upevňuje dovednost zpívat dvojhlas 
(kánon) 
- dovede zazpívat volný nástup 1., 3., a 5. stupně v daných 
durových tóninách 
- zazpívá tónický kvintakord v dané tónině (Ovčáci) 
- seznamuje se s opěrnou písní na 8. stupeň (Zajíček běží po 
silnici nebo Pásli ovce Valaši) 
- pokouší se o volný nástup 8. st. 
- zpívá naši hymnu 

Pěvecké dovednosti 
Dynamika 
Intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Anglický jazyk 

4. ročník 

Psaní 
Mluvení 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Hudební výchova 
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2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- hraje jednoduché rytmické hry (ozvěna, otázka a 
odpověď tleskáním, hrou na tělo, na jednoduché rytmické 
nástroje) 
- podle svých schopností zkouší hudebně improvizovat 

Rytmus 
Používání rytmických nástrojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti - 

vytleskává 2/4,3/4,4/4 rytmus 
- taktuje 2/4,3/4 rytmus 
- seznamuje se s valčíkovým krokem 
- pokouší se pantomimou vyjádřit danou hudbu 

Hudebně pohybové činnosti v daném rytmu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

4. ročník 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

Tělesná výchova 

Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- rozeznává jednotlivé kvality tónů (výška, délka, síla, barva) 
- dokáže rozlišit vybrané hudební nástroje 
- pokouší se rozlišit zvuk jednoho tónu, dvojzvuk, trojzvuk 
(akord) - poslouchá vybrané žánry hudby vokální, instrumentální, 
vokálně instrumentální 
- pozná hudbu vánoční, pochod, polku, valčík 
- seznamuje se s vybranými zástupci světové hudby 

Posluchačské dovednosti 
Rozlišování jednotlivých kvalit tónů 
Vybrané hudební žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 

Anglický jazyk 

4. ročník 
Čtení s porozuměním 
Poslech s porozuměním 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- zná notu čtvrťovou s tečkou 
- rozumí pojmu stupnice, zapíše stupnici C dur 

Hudební abeceda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
 Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 

Hudební výchova 
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5.7.1.5 5. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- pracuje s hlasem podle zásad hlasové hygieny 
- vytvoří správně hlavový tón 
- zpívá ve správném pěveckém postoji 
- dokáže při zpěvu správně artikulovat, frázovat, dýchat 
- zvládá dynamiku při zpěvu 
- zpívá ve sboru či skupině dvojhlasý zpěv (kánon) 
- zvládne vzestup a sestup po stupnici v dané tónině 
- zazpívá volný nástup stupňů: 1., 3., 5., 8. v dané tónině 
- zdokonaluje zpěv naší hymny 
- 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 

- HV-5-1-02 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) 
jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not 

Pěvecké dovednosti 
Dynamika 
Intonace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

Anglický jazyk 

5. ročník 

Mluvení 
Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- hraje jednoduché rytmické hry (ozvěna, otázka a odpověď 
tleskáním, hrou na tělo, na jednoduché rytmické a melodické 
nástroje) 
- 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  
- HV-5-1-05 vytváří v rámci svých individuálních dispozic 
jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární 
hudební improvizace 

Rytmus 
Používání rytmických a melodických nástrojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti  

- vytleskává 2/4,3/4.4/4 rytmus  
- taktuje 2/4,3/4,4/4 rytmus 
- pokouší se pantomimicky vyjádřit danou hudební ukázku 
- HV-5-1-07 ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních 

kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří 
pohybové improvizace 

Hudebně pohybové činnosti v daném rytmu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

5. ročník 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

Tělesná výchova 

5. ročník 
Činnosti ovlivňující úroveň 
pohybových schopností 

Hudební výchova 
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4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- seznamuje se s hlasovými rejstříky poznává další hudební 
nástroje 
- dokáže rozlišit dvojzvuk, trojzvuk 
- HV-5-1-04 rozpozná hudební formu jednoduché písně či 
skladby  
- HV-5-1-06 rozpozná v proudu znějící hudby některé z 
užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na 
metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny 

Posluchačské dovednosti 
Rozlišování jednotlivých kvalit tónů 
Vybrané hudební žánry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 

Anglický jazyk 

5. ročník 
Poslech s porozuměním 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- zná osminovou pomlku 
- čte a zapisuje noty v rozsahu stupnice C dur 

Hudební abeceda 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Literární výchova 

5.7.1.6 6. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách 
- 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 v durových a mollových tóninách 
- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 

Vokální činnosti 
- rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, jednohlasý 
a vícehlasý zpěv (kánon, lidový dvojhlas, ..) 
- orientace v durových a mollových tóninách 
- odhalování vzájemných souvislostí, využívání rytmických 
zákonitostí při vokálním projevu 
- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie, rozvoj 
hudebního sluchu a hudební představivosti - hudební hry 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Anglický jazyk 

Poslech s porozuměním 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- reprodukuje na základě svých individuálních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části skladeb 
- vytváří a volí jednoduché doprovody 
- využívá jednoduché popřípadě složitější hudební nástroje k 
doprovodné hře 

Instrumentální činnosti 
- hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře, 
nástrojová improvizace (jednoduché hudební formy) 
- tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu 
písně, hudební doprovod, hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď) 

Hudební výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na 
základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové 
improvizace 

Hudebně pohybové činnosti 
- taktování, pohybový doprovod znějící hudby, taneční hry se 
zpěvem, jednoduché lidové tance 
- pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků, 
vlastní pohybové ztvárnění 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

9. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých 
hudebních výrazových prostředků, chápe jejich význam v 
hudbě  
- vyhledává souvislost mezi hudbou a jinými druhy umění 

Poslechové činnosti 
- hudební výrazové prostředky (rytmus, melodie, harmonie, barva, 
kontrast a gradace) 
- pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

  

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- orientuje se v notovém (grafickém) záznamu 

Hudební teorie 
- noty a další způsoby záznamu hudby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

5.7.1.7 7. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách 
- 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 

Vokální činnosti 
- rozšiřování hlasového rozsahu, hlasová hygiena, hlasová 
nedostatečnost a některé způsoby její nápravy, mutace, vícehlasý a 
jednohlasný zpěv 
- diatonické postupy v durových a mollových tóninách 
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, reprodukce 
tónů, převádění melodií z nezpěvné do zpěvné polohy 
- vlastní vokální projev a vokální projev ostatních 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Anglický jazyk 

7. ročník 
Poslech s porozuměním 

Hudební výchova 
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2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- reprodukuje na základě svých individuálních schopností a 
dovedností různé motivy, témata i části skladeb 
- vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché 
hudební improvizace 
- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a žánrů, 
tyto písně nebo skladby na základě svých individuálních 
schopností a získaných dovedností svým způsobem realizuje 

Instrumentální činnosti 
- nástrojová reprodukce melodií (motivků, témat, písnía 
jednoduchých skladeb), hra a tvorba doprovodů s využitím nástrojů 
Orffova instrumentáře 
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek 
pomocí hudebního nástroje, představy rytmické, melodické, 
tempové, dynamické 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí 
vhodný typ hudebně pohybových prvků 

Hudebně pohybové činnosti 
- pohybový doprovod znějící hudby, taktování, taneční kroky, 
vlastní pohybové ztvárnění - pantomima, improvizace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

9. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- k poslouchané hudbě a na základě individuálních hudebních 
schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou 
pohybovou vazbu 

Poslechové činnosti 
- orientace v prostoru, pamětné uchování a reprodukce 
pohybůprováděných při tanci či pohybových hrách 
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby (tempové, 
rytmické, dynamické, melodické) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

  

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění  
- 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 

Hudební teorie 
- hudební dílo a jeho autor, hudební skladba v kontextu s jinými 
hudebními i nehudebními díly, dobou vzniku, životem autora, 
vlastními zkušenostmi 
- orientace v notovém (grafickém) záznamu melodie 
- záznam hudby, noty a notační programy 
- orientace v hudebním prostoru a analýza hudební skladby, 
postihování hudebně výrazových prostředků 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

7. ročník 
Literární výchova 

8. ročník 
Literární výchova 

Německý jazyk 
9. ročník 

Čtení s porozuměním 

Výchova k občanství 

7. ročník 
Já a okolní svět 

Hudební výchova 
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5.7.1.8 8. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vokální činnosti 

- 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 své individuální schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách 

Vokální činnosti 
- pěvecký a mluvní projev, hlasová hygiena, hlasová nedostatečnost 
a některé způsoby její nápravy, mutace, jednohlasný a vícehlasný 
zpěv, techniky vokálního projevu 
- vlastní vokální projev a vokální projev ostatních hledání možnosti 
nápravy hlasové nedostatečnosti (transpozice melodie) 
- diatonické postupy v durových a mollových tóninách, improvizace 
jednoduchých hudebních forem 
- hudební rytmus, využívání rytmických zákonitostí při vokálním 
projevu 
- rozvoj hudebního sluchu a hudební představivosti, reprodukce 
tónů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Německý jazyk 

8. ročník 
Poslech s porozuměním 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních 
schopností dovedností různé motivy, témata i části skladeb, 
vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební 
improvizace 

Instrumentální činnosti 
- vyjadřování hudebních i nehudebních představ a myšlenek 
pomocí hudebního nástroje (představy rytmické, dynamické, 
melodické, tempové, formální) 
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 
- nástrojová reprodukce melodií, hra a tvorba doprovodů s využitím 
Orffova instrumentáře 
- záznam hudby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- 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, taneční kroky, taktování, vlastní 
pohybové ztvárnění 
- pohybové reakce na změny v proudu znějící hudby - tempové, 
dynamické rytmicko - melodické, harmonické 
- pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách - pantomima, improvizace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

9. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

Tělesná výchova 

8. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- zařadí na základě individuálních schopností a získaných 
vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z 
hlediska její slohové a stylové příslušnosti a dalšími skladbami 

Poslechové činnosti 
- hudební styly a žánry, chápání jejich funkcí vzhledem k životu 
jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

 Užité výtvarné činnosti 

8. ročník 
Užité výtvarné činnosti 

Hudební výchova 
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5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- orientuje se v zápise písní a skladeb různých stylů a 
žánrů 
- vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 
- slovně charakterizuje hudební dílo, vytváří vlastní 
soudy a preference 

Hudební teorie 
- zachycování rytmu popřípadě i melodie zpívané (hrané) písně 
pomocí grafického (notového) záznamu 
- hudební dílo a jeho autor, doba vzniku, život autora 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Literární výchova 

Dějepis 

Československo 1918 - 1938 

Český jazyk a literatura 

8. ročník 
Literární výchova 

5.7.1.9 9. ročník 

1 týdně, P 

1. Vokální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 

- hlasová hygiena, vícehlasý a jednohlasý zpěv, techniky vokálního 
projevu 
- improvizace jednoduchých hudebních forem 
- reprodukce tónů, zachycování rytmu a melodie zpívané, nebo 
hrané písně pomocí grafického (notového) záznamu - vlastní vokální 
projev a vokální projev ostatních 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Německý jazyk 

9. ročník 
Poslech s porozuměním 

2. Instrumentální činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Instrumentální činnosti 

- 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-9-1-04 realizuje podle svých individuálních schopností a 
dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů 

 

Instrumentální činnosti 
- hra a tvorba doprovodů s využitím Orffova instrumentáře 
- vyjadřovaní hudebních i nehudebních představ a myšlenek 
pomocí hudebního nástroje 
- tvorba doprovodů pro hudebně dramatické projevy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

3. Hudebně pohybové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudebně pohybové činnosti 

- 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 
- vlastní pohybové ztvárnění, taneční kroky, taktování 
- pantomima, improvizace 
- pamětné uchování a reprodukce pohybů prováděných při tanci či 
pohybových hrách 
- pohybová reakce na změny v proudu znějící hudby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Tělesná výchova 

9. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

 

Hudební výchova 
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4. Poslechové činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Poslechové činnosti 

- 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 

Poslechové činnosti 
- slovní charakterizování hudebního díla (slohové a stylové 
zařazení) vytváření vlastních soudů a preferencí 
- pohyb melodie, zvukomalba, pravidelnost a nepravidelnost 
hudební formy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

 Dějepis 

9. ročník 
Poválečné Československo 

5. Hudební teorie 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Hudební teorie 

- HV-9-1-08 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy 
umění 

Hudební teorie 
- hudební styly a žánry, chápání jejich funkcí vzhledem k 
životu jedince i společnosti, kulturním tradicím a zvykům - 
hudební dílo a jeho autor 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
  

 

5.7.2 Výtvarná výchova 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 2 2 

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

2 2 1 1 

 

Charakteristika předmětu 

 V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. 

Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 

K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční  i nově vznikající. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) je žák veden k chuti uplatnit 

osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci 

seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. S nimi se učí tvořivě pracovat, 

užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby a seznamují se s vybranými uměleckými díly. 

Vzdělávací obsah je rozdělen do 3 tematických okruhů: 

 Rozvíjení smyslové citlivosti - obsahem jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl 

jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro 

její vyjádření. Uplatňování subjektivity - obsahem jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních 

zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření. 

 Ověřování komunikačních účinků - obsahem jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných 

vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl 

výtvarného umění i děl dalších obrazových médií. 

 S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění. Inspirací k 

činnostem se stávají také díla literární a dramatická (divadlo, film), tvorba multimediální i samotné znakové systémy. 

Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
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  Vyučovací předmět výtvarná výchova je spjat s prvoukou, českým jazykem, vlastivědou, přírodovědou, anglickým 

jazykem, hudební výchovou, dějepisem a informačními a komunikačními technologiemi. Dále se rozvíjí v nepovinném 

předmětu výtvarné činnosti a pro žáky 8. a 9. ročníku ve volitelném předmětu užité výtvarné činnosti. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět výtvarná výchova je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících s touto časovou dotací: 

 1. – 3. roč. – 1 hodina týdně 
 4. – 7. roč. – 2 hodiny týdně 
 8. – 9. roč. – 1 hodina týdně  

  Výuka probíhá v běžných třídách nebo v učebně výtvarné výchovy.  

 

Metody a formy práce  

  individuální práce, skupinová práce, projektové vyučování, výstavy a exkurze 

 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 Kompetence k řešení problémů 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 

 Kompetence komunikativní 
o vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 

 Kompetence sociální a personální 
o podílí se na vytváření dobré atmosféry, navazuje komunikaci ve skupině, povzbuzuje ostatní, 

poskytuje pomoc, požádá o pomoc, vyslechne názor druhých a bere jej v úvahu 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- podporuje žáky k vyhledávání a k využívání dosud získaných poznatků ve výrazových prostředcích 

své výtvarné činnosti 

• Kompetence k řešení problémů 

- podporuje samostatnost a tvořivost při práci, toleruje názory ostatních 

• Kompetence komunikativní 

- motivuje a vede žáky k vyjadřování svých pocitů z výtvarných děl 

- vede žáky ke kulturní úrovni komunikace a naslouchání druhým, podporuje zdravou kritikua 

sebekritiku 

- učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

• Kompetence sociální a personální 

- utváří dobrou atmosféru ve třídě, podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, v nichž se žáci 

vzájemně potřebují 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv a přijímání zodpovědnosti za svá 
rozhodnutí 

Výtvarná výchova 
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- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

• Kompetence pracovní 

- vede k využívání získaných poznatků, dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce 

- v rámci možností a podmínek učí žáky při práci využívat různé výtvarné techniky, postupy a 
pomůcky 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k jejímu kvalitnímu dokončení 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 
 Etnický původ 
 Princip sociálního smíru a solidarity 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Občanská společnost a škola 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Vnímání autora mediálních sdělení  

 Tvorba mediálního sdělení 

5.7.2.1 1. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na 
jejím vnímání 
- rozvíjí smysl pro rytmické řazení prvků 
- rozlišuje shodné a podobné 
- poznává linie, tvary, světelné a barevné kvality v ploše a 
pozoruje objem v prostoru 
- učí se uspořádat objekty do celku na základě jejich 
výraznosti a velikosti 

- smysly 
- rytmus 
- podobnost 
- barevné a světelné kontrasty 
- plocha a prostor 
- kompozice 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Uplatňování subjektivity 

- seznamuje se s technikou kresby 
- poznává typy linií - přítlak, odlehčení 
- učí se vystihnout tvar a velikost 
- používá dřívko (špejli) a tuš nebo inkoust, rudku, uhel 
- barevně vyjadřuje své pocity, uplatňuje fantazii 
- seznamuje se s vlastnostmi barev (husté, řídké, světlé, 
tmavé) 
- rozlišuje základní barvy 
- učí se míchat barvy 
- seznamuje se s technikou malby vodovými barvami, 
temperami, suchým pastelem, voskovkami - zkouší rozfoukávání 
barev, otiskování papíru a prstů, kombinaci různých technik 
- pokouší se výtvarně zpracovat a dotvořit otisky 
- rozvíjí cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získanou 
pohybem a hmatem 
- modeluje z plastelíny, z hmoty „DAS", z papíru, hlíny, drátů 
- seznamuje se s různými nástroji a technikami a jejich využitím 
pro konkrétní výtvarnou práci, zkouší výtvarně zpracovat přírodní 
materiály (nalepování, dotváření, dokreslování, otiskování apod.) - 
seznamuje se s pojmy hračka, animovaný film, fotografie, reklama 

Kresba 
- výrazové vlastnosti linie 
- tvar a velikost 
- materiály 
Malba 
- vlastnosti barev 
- základní barvy 
- kombinace barev 
- techniky práce 
Grafické techniky 
- otisk 
Techniky plastického vyjadřování 
- materiály 
Další výtvarné techniky 
- koláž 
Další typy vizuálně obrazných vyjádření 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Ověřování komunikačních účinků 

- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 
- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností 
vysvětluje výsledky své tvorby 
- seznamuje se s ilustracemi známých českých ilustrátorů 
(např. J. Lady, J. Čapka, Z. Milera, R. Pilaře, Z. Smetany) 
- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 
  

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

 
5.7.2.2 2. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na 
jejím vnímání 
- rozvíjí smysl pro rytmické řazení prvků 
- rozpozná shodné a podobné 
- rozliší linie, tvary, světelné a barevné kvality v ploše a 
rozpoznává objem v prostoru 
- učí se uspořádat objekty do celku na základě jejich 
výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 

- smysly 
- rytmus 
- podobnost 
- barevné a světelné kontrasty 
- plocha a prostor 
- kompozice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 
Práce s drobným materiálem 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Uplatňování subjektivity   

- zdokonaluje techniku kresby 
- porovnává typy linií (přítlak, odlehčení, zhušťování a ředění 
čar) 
- pokouší se vystihnout tvar a velikost 
- zkouší kombinovat prvky obrazného vyjádření v plošném 
vyjádření linie 
- používá dřívko (špejli) a tuš nebo inkoust, rudku, uhel 
- barevně vyjadřuje své pocity, uplatňuje fantazii 
- učí se hodnotit vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní, teplé a studené 
- zdokonaluje se v technice míchání barev 
- prohlubuje techniku malby vodovými barvami, temperami, 
suchým pastelem, voskovkami 
- zvládne rozfoukávání barev, otiskování papíru a prstů, 
kombinaci různých technik 
- výtvarně zpracovává a dotváří otisky 
- rozvíjí cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získanou 
pohybem a hmatem 
- modeluje z plastelíny, z hmoty „DAS", z papíru, hlíny, drátů 
- učí se volit nástroje a techniky pro konkrétní výtvarnou 
práci - výtvarně zpracovává přírodní materiály (nalepování, 
dotváření, dokreslování, otiskování apod.) 
- rozlišuje pojmy hračka, animovaný film, fotografie, reklama 

Kresba 
- výrazové vlastnosti linie 
- tvar a velikost 
- kompozice v ploše 
- materiály 
Malba 
- vlastnosti barev 
- barvy základní, teplé a studené 
- kombinace barev 
- techniky práce 
Grafické techniky 
- otisk 
Techniky plastického vyjadřování 
- materiály 
Další výtvarné techniky 
- frotáž 
- koláž 
Další typy vizuálně obrazných vyjádření 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 

Prvouka 

2. ročník 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Prvouka 

Rozmanitost přírody 

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Ověřování komunikačních 

- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 
- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností 
vysvětluje výsledky své tvorby 
- seznamuje se s ilustracemi známých českých ilustrátorů 
(např. J. Lady, J. Čapka, Z. Milera, R. Pilaře, Z. Smetany, O. 
Sekory, H. Zmatlíkové) 
- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 

2. ročník 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova  

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 

5.7.2.3 3. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na 
jejím vnímání 
- rozvíjí smysl pro rytmické řazení prvků 
- učí se uspořádat objekty do celku na základě jejich 
výraznosti, velikosti a vzájemného postavení 
- 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, zažitků a představ 

- smysly 
- rytmus 
- podobnost 
- barevné a světelné kontrasty 
- plocha a prostor 
- kompozice 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 
3. ročník  
       Lidé a čas 

Prvouka 
3. ročník 

Lidé kolem nás 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Uplatňování subjektivity  

- zdokonaluje techniku kresby 
- porovnává typy linií (přítlak, odlehčení, rovnoběžnost, 
křížení, zhušťování a ředění čar) 
- učí se vystihnout tvar a velikost, strukturu materiálu 
- používá pero a tuš nebo inkoust, dřívko (špejli) a tuš, rudku, 
uhel 
- barevně vyjádří své pocity, uplatňuje fantazii 
- hodnotí vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- učí se míchat barvy 
- prohlubuje techniku malby vodovými barvami, temperami, 
suchým pastelem, voskovkami 
- zvládne rozfoukávání a rozlévání barev, učí se malbu 
stěrkou, otiskování papíru, prstů a kombinaci různých technik 
- umí výtvarně zpracovat otisky 
- rozvíjí cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získanou 
pohybema hmatem 
- modeluje z plastelíny, z hmoty „DAS", z papíru, hlíny, drátů, 
těsta 
- učí se volit nástroje a techniky pro konkrétní výtvarnou 
práci- učí se výtvarně zpracovat přírodní materiály (nalepování, 
dotváření, dokreslování, otiskování, apod.) 
- 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 
- VV-3-1-03 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými 
smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné 
prostředky 

Kresba 
- výrazové vlastnosti linie 
- tvar a velikost 
- kompozice v ploše a prostoru 
- materiály 
Malba 
- vlastnosti barev 
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- kombinace barev, Goethův barevný kruh 
- techniky práce 
Grafické techniky 
- tisk 
- otisk 
Techniky plastického vyjadřování 
- materiály 
Další výtvarné techniky 
- frotáž 
- koláž 
Další typy vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Anglický jazyk 
3. ročník 

Řečové dovednosti 
Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Ověřování komunikačních účinků 

- seznamuje se s ilustracemi známých českých ilustrátorů 
(např. J. Lady, J. Čapka, Z. Milera, R. Pilaře, Z. Smetany, O. 
Sekory, H. Zmatlíkové, A. Borna, J. Trnky) 
- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 
- VV-3-1-04 interpretuje podle svých schopností různá 
vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se 
svou 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 

Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 

 Prvouka 

Lidé kolem nás 

Prvouka 

3. ročník 
Lidé kolem nás 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova  

Informační technologie 

3. ročník 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 

5.7.2.4 4. ročník 

2 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na 
jejím vnímání 
- rozvíjí smysl pro rytmické řazení prvků 
- rozpozná shodné a podobné 
- rozliší linie, tvary, světelné a barevné kvality v ploše a 
objem vprostoru 
- uspořádá objekty do celku na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení 

- smysly 
- rytmus 
- podobnost 
- barevné a světelné kontrasty 
- plocha a prostor 
- kompozice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Uplatňování subjektivity 

- prohlubuje a zdokonaluje techniku kresby 
- porovnává typy linií - přítlak, odlehčení, rovnoběžnost, 
křížení, zhušťování a ředění čar 
- zkouší vystihnout tvar a velikost, strukturu materiálu 
- učí se užívat a kombinovat prvky obrazného vyjádření 
v plošném vyjádření linie a v prostorovém uspořádání prvků 
- používá pero a tuš nebo inkoust, dřívko (špejli) a tuš, 
měkkou tužku, rudku, uhel 
- umí barevně vyjádřit své pocity, uplatňuje fantazii 
- hodnotí vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- umí míchat barvy 
- ovládá techniku malby vodovými barvami, temperami, 
suchým pastelem, voskovkami 
- zvládne rozfoukávání a rozlévání barev, malbu stěrkou, 
otiskování papíru, prstů a kombinaci různých technik 
- učí se rozlišovat grafické techniky 
- dokáže tisk ze šablon, tisk z koláže 
- umí výtvarně zpracovat otisky 
- rozvíjí cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získanou 
pohybem a hmatem 
- modeluje z plastelíny, z hmoty „DAS", z papíru, hlíny, drátů, 
sádry, těsta a moduritu 
- vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarnou 
práci- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály (nalepování, 
dotváření, dokreslování, otiskování, vrypy apod.) 
- vysvětlí pojmy hračka, animovaný film, fotografie, reklama a 
rozlišuje objekt, skulptura, plastika, elektronický obraz 

Kresba 
- výrazové vlastnosti linie 
- tvar a velikost 
- kompozice v ploše a prostoru 
- materiály 
Malba 
- vlastnosti barev 
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- kombinace barev, Goethův barevný kruh 
- techniky práce 
Grafické techniky 
- tisk 
- otisk 
Techniky plastického vyjadřování 
- materiály 
Další výtvarné techniky 
- frotáž 
- koláž 
Další typy vizuálně obrazných vyjádření 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 

Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 

Anglický jazyk 

4. ročník 
Čtení s porozuměním 
Poslech s porozuměním 
Psaní 
Mluvení 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Hudební výchova 

Vokální činnosti 
Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Ověřování komunikačních účinků 

- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 
- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností  
vysvětlujevýsledky své tvorby 
- tvoří si škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření 
osobitéhopřístupu k realitě 
- učí se porovnávat různé interpretace a přistupuje k nim jako 
jakoke zdroji inspirace 
- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů (např. J. Lady, 
J. Čapka, Z. Milera, R. Pilaře, Z. Smetany, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové, A. Borna, J. Trnky) 
- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační technologie 

4. ročník 
Zpracování a využití informaci grafické 
a textové editory 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova  

Informační technologie 

4. ročník 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

5.7.2.5 5. ročník 

2 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na 
jejímvnímání 
- rozvíjí smysl pro rytmické řazení prvků 
- rozpozná shodné a podobné 
- rozliší linie, tvary, světelné a barevné kvality v ploše a 
objem vprostoru 
- uspořádá objekty do celku na základě jejich výraznosti, 
velikosti a vzájemného postavení 
- 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) 
- 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 

- smysly 
- rytmus 
- podobnost 
- barevné a světelné kontrasty 
- plocha a prostor 
- kompozice 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Informační technologie 

Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 

• Uplatňování subjektivity 
- prohlubuje a zdokonaluje techniku kresby 
- porovnává typy linií (přítlak, odlehčení, rovnoběžnost, 
křížení, zhušťování a ředění čar) 
- dokáže vystihnout tvar a velikost, strukturu materiálu- užívá 
a kombinuje prvky obrazného vyjádření v plošném vyjádření linie 
a v prostorovém uspořádání prvků 
- používá pero a tuš nebo inkoust, dřívko (špejli) a tuš, 
měkkou tužku, rudku, uhel 
- umí barevně vyjádřit své pocity, uplatňuje fantazii 
- hodnotí vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- umí míchat barvy 
- ovládá techniku malby vodovými barvami, temperami, 
suchým pastelem, voskovkami 
- zvládne rozfoukávání a rozlévání barev, malbu stěrkou, 
otiskování papíru, prstů a kombinaci různých technik 
- rozeznává grafické techniky 
- dokáže tisk ze šablon, tisk z koláže 
- umí výtvarně zpracovat otisky 
- seznámí se s voskovou technikou 
- rozvíjí cit pro prostorové ztvárnění zkušeností získanou 
pohybem a hmatem 
- modeluje z plastelíny, moduritu, z hmoty „DAS", z papíru, 
hlíny, sádry, drátů, těsta 
- vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarnou 
práci- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály (nalepování, 
dotváření, dokreslování, otiskování, vrypy apod.) 
- vysvětlí pojmy hračka, animovaný film, fotografie, reklama, 
objekt, skulptura, plastika, elektronický obraz  
- 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 
- 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 
- VV-5-1-05 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu 
k realitě, k tvorbě a intrepretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro 
vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a 
kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného 
výtvarného umění) 

Kresba 
- výrazové vlastnosti linie 
- tvar a velikost 
- kompozice v ploše a prostoru 
- materiály 
Malba 
- vlastnosti barev 
- barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- kombinace barev, Goethův barevný kruh 
- techniky práce 
Grafické techniky 
- tisk 
- otisk- vosk 
Techniky plastického vyjadřování 
- materiály 
Další výtvarné techniky 
- frotáž 
- koláž 
- ikebana 
Další typy vizuálně obrazných vyjádření 

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

Přírodověda 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Vlastivěda 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Anglický jazyk 
5. ročník 

Psaní 
Čtení s porozuměním 
Mluvení 
Poslech s porozuměním 

Český jazyk a literatura 
Komunikační a slohová výchova 

Hudební výchova 
Vokální činnosti 

Přírodověda 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 

Informační technologie 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Ověřování komunikačních účinků 

- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 

- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností 
vysvětluje výsledky své tvorby 

- vytvoří si škálu obrazně vizuálních elementů k vyjádření 
osobitého přístupu k realitě 

- porovnává různé interpretace a přistupuje k nim jako ke 
zdroji inspirace 

- pozná ilustrace známých českých ilustrátorů (např. J. Lady, 
J. Čapka, Z. Milera, R. Pilaře, Z. Smetany, O. Sekory, H. 
Zmatlíkové, A. Borna, J. Trnky) 

- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 

- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

- VV-5-1-06 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného 
vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 

- VV-5-1-07 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích 
zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně 
vytvořil, vybral či upravil 

Osobní postoj v komunikaci 
Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační technologie 

5. ročník 
Zpracování a využití informaci grafické 
a textové editory 

Český jazyk a literatura 
5. ročník 

Komunikační a slohová výchova  
Informační technologie 

5. ročník 
Zpracování a využití informaci 
grafické a textové editory 
Vyhledávání informací a komunikace 

Matematika 
              Geometrie v rovině a prostoru 
              Závislosti, vztahy a práce s daty 
Český jazyk a literatura 
                   Literární výchova 

 
 

 
 
 

Výtvarná výchova 
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5.7.2.6 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

- experimentuje s různorodými materiály, které kombinuje 
v ploše a prostoru 
- popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich 
symbolické významy 
- ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při vlastní 
tvorbě, tak při interpretaci VOV 
- 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 

• Design 
- porovnává design různých předmětů, navrhuje design 
jednoduchých předmětů 
- přetváří a ozvláštňuje předměty denní potřeby 
- orientuje se v materiálech a dokáže je vhodně použít 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
- kombinace neobvyklých materiálů 
- malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, uhlem, 
fixem 
- projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu nebo kombinaci 
výtvarných technik 
- harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním komentářem - 
nauka o barvách (jas, tón, kontrast, lomená barva, pestré a nepestré 
barvy, míchání barev) 
- kompozice (dominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez) 
- současné zobrazovací prostředky, rytmus, vyjádření objemu 
Design 
- design – tvar a funkce 
- instalace 
- nalezený objekt, sestavený objekt, asambláž, koláž 
- návrh designu jednoduchých předmětů 
- užité umění 
- počítačová grafika 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Princip sociálního smíru a solidarity 

Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Dějepis 

6. ročník 
Počátky lidské společnosti – 

období pravěku Fyzika 

7. ročník 
Světelné jevy 

8. ročník 
Světelné jevy 

 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tělo a pohyb 

- zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru, estetiku 
pohybu a pohyb v umění 
- využívá sluchové a hmatové podněty 
- zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se 
nazpůsobu jejich prezentace 
- pokouší se interpretovat tvorbu druhých 
- pokouší se pojmenovat různé způsoby vyjádření- učí se je 
tolerovat 

• Zákonitosti v přírodě 
- hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v přírodě, 
technických výtvorech a výtvarných dílech 
- dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si 
vliv svých činností na okolí 
- navrhuje možnosti přeměny prostředí ve svém okolí 

Tělo a pohyb 
- tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta) 
- tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 
malba, gestická malba 
- výtvarně vyjádřený pocit z hudby, chuti apod. 
- výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 
hmatem 
- proměny portrétní fotografie 
- diskuse o VOV, tolerance ke způsobu výtvarného vyjadřování 
ostatních 
Zákonitosti v přírodě 
- rytmus a řád ve výtvarné výchově 
- pozorování, záznam a reflexe vlastních zkušenosti s reálným 
světem 
- zachycení proměn v přírodě 
- makrosvět, mikrosvět 
- energie, vztahy a síly 
- environment 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Výtvarná výchova 
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3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Proměny komunikačního obsahu 

- rozpoznává základní formální znaky hlavních uměleckých 
slohů a směrů 
- porovnává vybrané projevy různých kultur 
- seznamuje se s jednotlivými typy VOV a zkoumá jejich 
účinky ve vztahu k osobním prožitkům 
- užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném umění 

• Interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
- zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se na 
způsobu jejich prezentace 
- pokouší se interpretovat tvorbu druhých a pojmenovat 
různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat 

Proměny komunikačního obsahu 
- základní formální znaky hlavních uměleckých slohů a směrů 
- kultury vybraných zemí 
- alternativní řešení vyjádření osobního prožitku 
- metody současného výtvarného umění - op-art, pop-art, land-art- 
nefigurativní tvorba 
- reflexe výtvarných děl 
- historické, sociální a kulturní souvislosti 
Interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
- rozdílná interpretace v různých historických obdobích 
- tolerance k odlišnému vnímání, empatie 
- klasická umělecká díla v porovnání se současnými 
- sebehodnocení (portfolio, archiv, tematická výstava) 
- sebeprosazení, zdůvodnění konkrétního vizuálně obrazného 
vyjádření 
- reflexe vlastního pojetí úkolu v rámci zadání 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
  

5.7.2.7 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

- vytváří neobvyklé kombinace 
- vyjadřuje objem, barevnou kvalitu, kontrast, rytmus 
- popíše subjektivní psychologický účinek barev a jejich 
symbolické významy 
- ověřuje a využívá kompoziční principy, a to jak při vlastní 
tvorbě, tak při interpretaci VOV 
- zkoumá účinky barev a barevných kombinací a kompozicí 
vevztahu k osobnímu prožitku 
- VV-9-1-02 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání 
vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k 
zaznamenání podnětů z představ a fantazie  
- 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  
- 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  

Design 
- porovnává design různých předmětů 
- navrhuje design jednoduchých předmětů 
- přetváří a ozvláštňuje předměty denní potřeby 
- orientuje se v materiálech a dokáže je vhodně použít 

nachází vlastní pojetí kýče a dokáže obhájit svůj postoj k němu 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 
- kombinace neobvyklých materiálů 
- malba temperou, suchým pastelem, kresba tužkou, perem, uhlem, 
fixem, netradičními nástroji 
- projekce vlastních požitků se zaměřením na volbu nebo kombinaci 
výtvarných technik 
- harmonie, disharmonie, vyjádření pocitů se slovním komentářem- 
nauka o barvách (jas, tón, kontrast, lomená barva, pestré a nepestré 
barvy, míchání barev) 
- kompozice (dominanta, vertikála, horizontála, diagonála, zlatý řez) - 
rytmus 
- vyjádření objemu 
Design 
- design - tvar a funkce 
- nalezený objekt, sestavený objekt, asambláž, koláž- užité umění 
- počítačová grafika - televizní reklama, bilboard, grafiti 
- návrh designu předmětů denní potřeby 
- architektura 
- kulturní prostředí 

kýč a umění 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 

7. ročník 
Světelné jevy 

8. ročník 
Světelné jevy 

Výchova k občanství 

7. ročník 
Já a okolní svět 

Informační technologie 

Zpracování a využití informací 

Matematika 

6. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

7. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Výtvarná výchova 
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2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tělo a pohyb 

- zkoumá vztah vlastního těla a pohybu v prostoru 
- vnímá a zobrazuje estetiku pohybu 
- využívá sluchové a hmatové podněty k vlastní tvorbě 
- zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření 
- podílí se na způsobu prezentace VOV 
- pokouší se interpretovat tvorbu druhých a dokáže 
pojmenovat různé způsoby vyjádření, učí se je tolerovat 

• Zákonitosti v přírodě 
- hledá a analyzuje a skryté a tušené zákonitosti v přírodě, 
technických výtvorech a výtvarných dílech 
- dokumentuje a sleduje proměny vlastního okolí, ověřuje si 
vliv svých činností na okolí 
- navrhuje a realizuje možnosti přeměny prostředí ve svém 
okolí - chápe vztahy mezi přírodou a VOV 

Tělo a pohyb 
- tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta) 
- tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 
malba, gestická malba 
- estetika pohybu 
- výtvarně vyjádřený pocit z hudby, chuti apod. 
- výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 
hmatem 
- proměny portrétní fotografie 
- diskuse o VOV, tolerance ke způsobu výtvarného vyjadřovaní 
ostatních 
- interpretace tvorby druhých 
Zákonitosti v přírodě 
- rytmus a řád ve výtvarné výchově 
- pozorování, záznam a reflexe vlastních zkušenosti s reálným 
světem 
- zachycení proměn v přírodě 
- makrosvět 
- mikrosvět 
- energie, vztahy a síly 
- environment 
- umění a příroda 
- živá a neživá příroda  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
  

3. Ověřování komunikačních účinků 

5.7.2.8 8. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- dokáže vyjádřit vlastní představy, vjemy, zkušenosti a poznatky 
- zaznamenává své představy a fantazie 
- dokáže komunikovat o VOV a obhájit způsob svého vyjádření 
- výtvarně zpracovává smyslové vjemy 
- volí vhodné vyjadřovací prostředky 
- 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  

- 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  

• Užitá tvorba 
- vytváří plošné dekorativní kompozice v užité grafice - 
stylizuje 
- užívá písmo a jeho výrazové možnosti 
- hodnotí estetickou úroveň masmédií 
- vytváří jednoduché výtvarné návrhy 
- dokáže vytvořit jednoduchý prostorový objekt 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- linie, tvary, objemy, světlo a stín 
- struktura 
- uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru 
- tradiční i netradiční výtvarné techniky 
- nefigurativní tvorba 
Užitá tvorba 
- papírová a textilní reliéfní tvorba 
- stylizace 
- písmo 
- reklama, plakát, ilustrace, komiks 
- návrh na obaly, etikety, logo 
- užité předměty z keramiky 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Proměny komunikačního obsahu 

- rozpoznává základní formální znaky hlavních uměleckých 
slohů a směrů 
- porovnává vybrané projevy různých kultur 
- seznamuje se s jednotlivými typy VOV a zkoumá jejich 
účinky ve vztahu k osobním prožitkům 
- užívá metod uplatňovaných v současném výtvarném umění 
- vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků VOV 
- zvolí vědomě vhodný podklad 

• Interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
- zdůvodní vlastní vizuálně obrazová vyjádření, podílí se 
na způsobu jejich prezentace 
navrhuje možnosti instalace VOV v prostředí třídy, školy - 
pokouší se interpretovat tvorbu druhých a  pojmenovat různé 
způsoby vyjádření, učí se je tolerovat 

Proměny komunikačního obsahu 
- základní formální znaky hlavních uměleckých slohů a směrů 
- kultury vybraných zemí 
- alternativní řešení vyjádření osobního prožitku 
- metody současného výtvarného umění - op-art, pop-art, land-ar- 
nefigurativní tvorba 
- reflexe výtvarných děl 
Interpretace vizuálně obrazného vyjádření 
- základní formální znaky hlavních uměleckých slohů a směrů 
- kultury vybraných zemí 
- alternativní řešení vyjádření osobního prožitku 
- metody současného výtvarného umění - op-art, pop-art, land-ar- 
nefigurativní tvorba 
reflexe výtvarných děl 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
  

Výtvarná výchova 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       200 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Vnímání autora mediálních sdělení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

Občanská společnost a škola 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Seminář z dějepisu 

8. ročník 
Seminář z dějepisu - starší dějiny 

Informační a komunikační technologie 

Zpracování grafiky 
Německý jazyk 

Psaní 

2. Uplatňování subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Výtvarný experiment 

- experimentuje s výtvarnými technikami 
- kombinuje již známé techniky a doplňuje je o nové 
netradiční postupy 
- zpracovává netradiční materiály 
- používá netradiční nástroje a pomůcky 
- dotváří náhodně vzniklé tvary 
- nechává se inspirovat již známými technikami a postupy v 
dějinách umění 
- využívá současné zobrazovací prostředky 

• Člověk a životní prostředí 
- pozoruje a zaznamenává okolní životní prostředí 
- hodnotí klady a zápory zásahů člověka do přírody 
- chápe důležitost estetického životního prostředí ve třídě, 
škole a jejím okolí 
- vhodně instaluje výtvarná díla 

Výtvarný experiment 
- otisky, stopy různých nástrojů 
- frotáž 
- monotyp 
- xerokopie 
- body-art 
- muchláž 
- akční malba 
Člověk a životní prostředí 
- plakát 
- land-art 
- design 
- textilní tvorba 
- prostorová tvorba 
- využití přírodních materiálů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

3. Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Umění a skutečnost 

- vnímá vztah mezi uměním a skutečností 
- porovnává současné umění s ostatními historickými slohy 
- nachází podobnosti a souvislosti 
- toleruje odlišné vnímání skutečnosti lidí z jiných kultur a 
jiného sociálního prostředí 
- zaznamenává vlastní pojetí skutečnosti 
- inspiruje se v umění i reálném světě 
- snaží se zaznamenat skutečnost 

• Inspirace uměním 
- zařadí do historických souvislostí různé základní typy 
zobrazení 
- porovnává různé přístupy ke zvolenému tématu 
- seznamuje se s jednotlivými typy VOV ve vztahu k osobním 
prožitkům 
- užívá metod současného výtvarného umění 
- porovnává vybrané projevy kultury s projevy průmyslové 
civilizace 
- chápe umění v souvislosti s historickým vývojem lidské 
společnosti 
- rozeznává na vybraných příkladech základní umělecké 
směry 
- dotváří tvořivě, přeměňuje a kombinuje umělecká díla 
- inspiruje se vybranými uměleckými díly 
- interpretuje umělecká díla 

Umění a skutečnost 
- studijní kresba 
- krajina, zátiší, portrét, figura 
- základní umělecké směry 
- projevy jiných kultur 
- významné osobnosti uměleckého světa 
Inspirace uměním 
- základní umělecké směry 
- přeměna výtvarného díla 
- komunikace s výtvarným uměním 
- dekalk 
- kombinovaná technika 
- přepis uměleckého díla 
  

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 

Dějepis 

8. ročník 
Evropa a svět na přelomu 19. a 20. st. 

Přírodopis 

Člověk 

Český jazyk a literatura 

8. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

7. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

5.7.2.9 9. ročník 

1 týdně, P 

1. Rozvíjení smyslové citlivosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Rozvíjení smyslové citlivosti 

- vybírá důležité okamžiky z vlastního prožívání, vnímání, 
představa fantazie 
- dokáže vyjádřit vlastní představy, vjemy, zkušenosti a 
poznatky 
- zaznamenává své představy a fantazie 
- zachycuje vlastní vnitřní svět 
- zpracovává výtvarně smyslové vjemy 
- volí vhodné vyjadřovací prostředky 
- 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  

• Užitá tvorba 
- ovládá a používá vybrané techniky pro vlastní vyjádření 
svých myšlenek a představ 
- porovnává design různých předmětů 
- zdůvodní vlastní VOV 
- vytváří plošné dekorativní kompozice v užité grafice - 
stylizuje 
- užívá písmo a jeho výrazové možnosti 
- hodnotí estetickou úroveň masmédií 
- vytváří jednoduché výtvarné návrhy 
- dokáže vytvořit jednoduchý prostorový objekt 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
- dynamická kresba a malba 
- symbolika barev 
- vztahy mezi barvami 
- linie, tvary, objemy, světlo a stín 
- struktura 
- uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru 
- tradiční i netradiční výtvarné techniky 
Užitá tvorba 
- originalita, projekce vlastního výtvarného nápadu 
- kombinace výtvarných technik 
- technické prvky 
- design - tvar a funkce 
- papírová a textilní reliéfní tvorba 
- stylizace 
- písmo 
- reklama, plakát, ilustrace, komiks 
- návrh na obaly, etikety, logo 
- užité předměty z keramiky  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 
Vnímání autora mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Výtvarná výchova 
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2. Uplatnění subjektivity 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Výtvarný experiment 

- experimentuje s výtvarnými technikami 
- kombinuje již známé techniky a doplňuje je o nové 
netradiční postupy 
- zpracovává netradiční materiály 
- používá netradiční nástroje a pomůcky 
- dotváří náhodně vzniklé tvary 
- nechává se inspirovat již známými technikami a postupy v 
dějinách umění 
- využívá současné zobrazovací prostředky 

• Člověk a životní prostředí 
- vnímá rozdíly mezi uměleckým vyjádřením a běžnou 
vizuální produkcí 
- všímá si místních architektonických památek 
- zachycuje přírodní jevy v proměnách 
- pozoruje a zaznamenává okolní životní prostředí 
- hodnotí klady a zápory zásahů člověka do přírody 
- chápe důležitost estetického životního prostředí ve třídě, 
škole a jejím okolí 
- instaluje vhodně výtvarná díla 

Výtvarný experiment 
- otisky, stopy různých nástrojů 
- frotáž 
- monotyp 
- xerokopie 
- body-art 
- muchláž 
- akční malba 
Člověk a životní prostředí 
- místní architektonické památky 
- umělecká díla v okolí a regionální umělci 
- proměny přírody 
- plakát 
- design 
- prostorová tvorba 
- využití přírodních materiálů 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Etnický původ 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

3.  Ověřování komunikačních účinků 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Umění a skutečnost 

- uplatňuje osobitý přístup ke skutečnosti 
- uvědomuje si kulturní a sociální podmíněnost svých 
hodnotových soudů 
- vnímá vztah mezi uměním a skutečností 
- porovnává současné umění s ostatními historickými slohy 
- nachází podobnosti a souvislosti 
- toleruje odlišné vnímání skutečnosti lidí z jiných kultur a 
jiného sociálního prostředí 
- zaznamenává vlastní pojetí skutečnosti 
- inspiruje se v umění i reálném světě 
- snaží se zaznamenat skutečnost 
- zkoumá realitu z různých hledisek 

• Inspirace uměním 
- zařadí do historických souvislostí různé základní typy 
zobrazení 
- porovnává různé přístupy ke zvolenému tématu 
- užívá metod současného výtvarného umění 
- porovnává vybrané projevy kultury s projevy průmyslové 
civilizace 
- chápe umění v souvislosti s historickým vývojem lidské 
společnosti 
- rozeznává na vybraných příkladech základní umělecké 
směry 
- tvořivě dotváří, přeměňuje a kombinuje umělecká díla 
- inspiruje se vybranými uměleckými díly 
- aktivně vyhledává vhodná díla pro svou vlastní tvorbu- 
interpretuje umělecká díla 

Umění a skutečnost 
- posuzování tvorby jiných 
- diskuze nad výtvarným dílem 
- studijní kresba 
- krajina, zátiší, portrét, figura 
- základní umělecké směry 
Inspirace uměním 
- kompozice 
- současné zobrazovací prostředky (animace, komiks,...) 
- základní umělecké směry 
- přeměna výtvarného díla 
- dekalk 
- kombinovaná technika  

Výtvarná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Etnický původ 

 Český jazyk a literatura 
9. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Seminář z matematiky 

Geometrie v rovině a prostoru 

Matematika 
6. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 

Seminář z matematiky 
8. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 

Matematika 
9. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 

8. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

7. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

 

 Člověk a zdraví 
Charakteristika oblasti 

 Vzdělávací oblast člověk a zdraví navazuje na stejnou oblast RVP ZV. Na druhém stupni rozšiřujeme poznatky a 

dovednosti, které žáci získali na prvním stupni ve vzdělávací oblasti člověk a zdraví a člověk a jeho svět. 

 Na druhém stupni je oblast realizována v předmětech výchova ke zdraví, tělesná výchova, míčové hry a sportovní hry. 

V rámci oblasti se realizuje také taneční a pohybová výchova, dopravní i branná výchova. 

 Při realizaci této vzdělávací oblasti klademe důraz především na praktické dovednosti a jejich aplikace v modelových 

situacích i v každodenním životě školy. 

 Vzdělávání v této vzdělávací oblasti zaměřujeme především na: 

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných 
prožitků z činností 

 podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví 

ohrožuje a poškozuje - využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 

režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní 

situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví 

 propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním 

úsilím atd. - chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu 

pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd. 

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání 

osvojených postupůspojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí 

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 
škole 

5.8.1 Výchova ke zdraví 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

1 1 0+1 
 

Výchova ke zdraví 

Výtvarná výchova 
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Charakteristika předmětu 

 Vzdělávací obor výchova ke zdraví vychází ze stejného oboru v RVP ZV. Navazuje na poznatky, které žáci získali zejména 

v předmětech prvouka a přírodověda. 

 Předmět vede žáky k tomu, aby vnímali zdraví jako důležitou hodnotu v kontextu dalších životních hodnot. Předmět 

připravuje žáky k odpovědnému životu. 

 Ve výchově ke zdraví se žáci seznamují mimo jiné s tématy sexuální výchovy, branné výchovy a jsou vedeni ke správnému 

řešení krizových a mimořádných situací. 

 V 6. ročníku se předmět zaměřuje hlavně na vztahy mezi lidmi a formy soužití. Vede žáky k odhalení a minimalizaci rizik 

ohrožujících zdraví zejména při kontaktu s lidmi - šikana, sexuální zneužívání, lživá reklama atd. Učitel otevírá témata důležitá 

pro osobnostní a sociální rozvoj - sebepoznání, seberegulace a organizace, psychohygiena. 

 V 7. ročníku se tyto zkušenosti a poznatky dále rozvíjejí v praktických činnostech. Výuka se neuskutečňuje pouze ve třídě, 

je využíváno školní hřiště, tělocvična a blízké okolí školy, případně cvičná kuchyňka. Hlavní důraz je kladen na zdravý způsob 

života a péči o zdraví - výživa, tělesná a duševní hygiena atd., žáci si osvojí techniky relaxace a překonávání stresu. Velmi 

důležitou součástí je poskytování první pomoci a znalost pravidel bezpečnosti silničního provozu, žák se také seznámí s 

pravidly chování v rizikových situacích a v situacích ohrožujících zdraví. Také se učí základy topografie, kde navazuje na 

učivo zeměpisu z 6. ročníku. 

 8. ročník je propojen s výukou přírodopisu tak, aby prohluboval již známé poznatky o lidském těle a pomohl žákům 

odvodit důsledky zdraví škodlivého jednání. Hlavním tématem předmětu jsou změny v životě člověka, zdraví, nemoci a jejich 

prevence, předmět zahrnuje také sexuální výchovu. 

Předmět navazuje na výchovu k občanství, tělesnou výchovu, zeměpis a přírodopis, získané poznatky mohou žáci dále rozvíjet 

v předmětech příprava pokrmů, svět práce. Obsah oboru zahrnuje etickou a mediální výchovu, brannou a dopravní výchovu. 
 

Časové a organizační vymezení 

 Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., a 8. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v běžných 
učebnách, v sedmém ročníku také v tělocvičně, na hřišti a v terénu. 
 

Metody a formy práce 

 Skupinová práce, frontální výuka, vyučování v přírodě, kooperativní techniky, problémové učení 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyvozuje závěry na základě interakcí se světem 
o poznává smysl a cíl učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o domýšlí možné důsledky řešení, zvažuje možnosti ovlivnění změny 
o přijímá vhodné kompromisy, překonává obtíže 
o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit případným 

nezdarem 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o využívá získané komunikativní dovednosti 
o spolupracuje s ostatními lidmi 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 

Výchova ke zdraví 
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o podílí se na vytváření dobré atmosféry, navazuje komunikaci ve skupině, povzbuzuje ostatní, poskytuje 

pomoc, požádá o pomoc, vyslechne názor druhých a bere jej v úvahu 

o pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 
o chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 Kompetence občanské 
o orientuje se v systému práv a povinností, zná je, respektuje je, chápe jejich význam 
o respektuje přesvědčení druhých, umí se vcítit do situace druhých 
o uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
o chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 

 Kompetence pracovní 
o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých oborů, 

umí si práci zorganizovat 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- zařazuje do výuky činnosti, které žáka vedou k vyhledávání informací z různých zdrojů a 

k posuzování jejich objektivity 

- učí žáka dávat do souvislosti informace z různých oblastí 

- ukazuje žákovi komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy 

- na příkladech uvádí využití nových poznatků v praxi 

• Kompetence k řešení problémů 

- vychází při výuce z aktuálního společenského dění, aby se žák naučil rozpoznávat problémy 

- vede žáka k zamyšlení nad problémem a k hledání možných řešení podle jeho zkušeností a 

znalostí 

- vyžaduje, aby žák uváděl argumenty pro svá řešení 

• Kompetence komunikativní 

- podporuje zapojení žáka do diskuse 

- vede žáka ke spolupráci ve skupině 

- nabízí žákovi možnost využití různých informačních zdrojů (internet, školní knihovna) 

• Kompetence sociální a personální 

- podněcuje u žáka rozvoj osobnosti 

- zařazuje skupinovou práci a důsledně trvá na dodržování stanovených pravidel (organizace práce, 

rozdělení rolí, spolupráce, využití kalit ostatních) 

• Kompetence občanské 

- seznamuje žáka se systémem práv a povinností 

- vede žáka, aby respektoval a chápal význam práv a povinností 

- podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi 

- navštěvuje se žákem místa spojená s historií, kulturou a tradicemi (muzea, památky, …) 

• Kompetence pracovní 

- nabádá žáka, aby využíval zkušenosti z různých oborů při řešení problému 

- učí žáka orientovat se v podnikatelském prostředí 

- vyžaduje dodržování zásad bezpečnosti, pořádku a vymezených pravidel 

Výchova ke zdraví 
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Průřezová témata integrována do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Vztah člověka k prostředí 

 
 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality  

 Fungování a vliv médií ve společnosti 

5.8.1.1 6. ročník 

1 týdně, P 

1. Vztahy mezi lidmi a formy soužití 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Vztahy ve dvojici a pravidla soužití v prostředí komunity  

- VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i 
jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských 
vztahů v komunitě 
- rozlišuje rozdíly ve významech slov kamarádství, přátelství a 
láska 

• Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity  
- 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  

Vztahy ve dvojici 
- kamarádství 
- přátelství 
- láska 
- partnerské vztahy 
- manželství 
- rodičovství 
Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity 
- vrstevnická skupina 
- spolek  
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Kreativita 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výchova k občanství 

6. ročník 
Život mezi lidmi 
Život v rodině 

Anglický jazyk 

Mluvení 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

2. Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Denní režim 

- naplánuje si vlastní uspořádání dne a týdne tak, aby 
vyhovoval jeho zájmům i pravidlům zdravého životního stylu 
- usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní 
podporu zdraví 
- VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi 
tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi 
uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví 

Denní režim 
- plánování a organizace dne podle zásad zdravého životního stylu, 
vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit 
- práce, učení 
- aktivní odpočinek 
- relaxace 

Výchova ke zdraví 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 

Tělesná výchova 

6. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

7. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

8. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

9. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

Tělesná výchova 

6. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

3. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Skryté formy a stupně individuálního násilí 

- 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 
- rozpozná znaky šikany a ví, na koho se obrátit v případě, 
že se stane její obětí nebo svědkem 
- zná možnosti, jak přivolat pomoc v případě pocitu ohrožení 
- rozpozná, jaké chování můžeme označit za formu 
sexuálního zneužívání dětí 

• Bezpečné chování 
- vyhodnotí, které chování může vést k poškození jeho zdraví 
nebo zdraví jiných lidí 

• Manipulativní reklama a informace 
- 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 

Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální 
kriminalita 
- šikana a jiné projevy násilí 
- formy sexuálního zneužívání dětí 
- kriminalita mládeže 
- komunikace se službami odborné pomoci 
Bezpečné chování a komunikace 
- komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi 
- bezpečný pohyb v rizikovém prostředí 
- nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií 
(nebezpečný internet) 
- sebeobrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích 
ohrožení 
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- bezpečné prostředí ve škole 
- bezpečnost v dopravě 
- znalost pravidel silničního provozu 
Manipulativní reklama a informace 
- reklamní vlivy 
- působení sekt 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Fungování a vliv médií ve společnosti 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Informační technologie 

Vyhledávání informací a komunikace 

 

4. Osobnostní a sociální rozvoj 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Sebepoznání a sebepojetí 

- uvědomuje si, jaké má charakterové rysy, jaké jsou jeho kladné 
stránky i záporné stránky a jak s nimi může pracovat 

• Seberegulace a sebeorganizace činností a chování 
- navrhuje možná řešení krizových situací 
- používá některé prvky efektivní komunikace 

• Psychohygiena 
- ví, na koho se obrátit, jestliže se dostane do problémů 

• Komunikace a kooperace 
- snaží se aktivně naslouchat a respektovat názory jiných 

• Morální rozvoj 
- ví, že má poskytnout pomoc v případě, že ji někdo potřebuje 

Sebepoznání a sebepojetí 
- vztah k sobě samému a k druhým lidem 
- zdravé a vyrovnané sebepojetí 
- utváření vědomí vlastní identity 
Seberegulace a sebeorganizace činností a chování 
- cvičení sebereflexe, sebekontroly, sebeovládání a zvládání 
problémových situací 
- stanovení osobních cílů a postupných kroků k jejich dosažení 
- pomáhající a pro sociální chování 
Psychohygiena 
- zvládání stresu 
- hledání pomoci při problémech 
Komunikace a kooperace 
- aktivní naslouchání, dialog 
- empatie 
- respektování sebe sama i druhých, přijímání názorů druhého 
- chování podporující dobré vztahy 
- dopad vlastního chování a jednání 
Morální rozvoj 
- zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností pro 
řešení problémů v mezilidských vztazích 
- pomáhající a prosociální chování 

Výchova ke zdraví 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Psychohygiena 
Sebepoznání a sebepojetí 

  

 
5.8.1.2 7. ročník 

1 týdně, P 

1. Zdravý způsob života a péče o zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Výživa a zdraví 

- 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 
- má základní znalosti o prevenci před nemocemi 

- seznamuje se s alternativními výživovými směry, přemýšlí o 
stravovacích návycích v jiných zemích - nepodléhá lživé reklamě na 
léky a potraviny 
• Tělesná a duševní hygiena 

- prohlubuje si hygienické návyky, zejména v souvislosti s 
dospíváním 
- VZ-9-1-10 samostatně využívá osvojené kompenzační a 
relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organismu, 
překonávání únavy a předcházení stresovým situacím. 
- je přesvědčen o zásadním významu pohybu pro zdraví 
- sestaví vlastní pohybový program 

Výživa a zdraví 
- zásady zdravého stravování 
- pitný režim 
- vliv životních podmínek a způsobu stravování na zdraví 
- ochrana před nemocemi 
- alternativní výživové směry 
- reklamy na léky a potraviny 
Tělesná a duševní hygiena 
- zásady osobní, intimní a duševní hygieny 
- otužování 
- vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit 
- význam pohybu pro zdraví, pohybový režim 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Kreativita 
Psychohygiena 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

Příprava pokrmů 

8. ročník 
Příprava pokrmů 

9. ročník 
Příprava pokrmů 

Tělesná výchova 

7. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

2. Rizika ohrožující zdraví + prevence 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Stres a jeho vztah ke zdraví 

- překonává únavu a stresové situace zdravým způsobem, 
uvědomuje si nebezpečí a nevýhody používání návykových látek 
- utužuje si zdravé sebevědomí a psychickou odolnost 

• Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- 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 
- řídí se pravidly bezpečného chování ve škole i doma 
- chrání své zdraví při různých činnostech 

• Ochrana člověka za mimořádných událostí 
- charakterizuje a zvládá mimořádné situace  
- zná prostředky improvizované ochrany a způsoby evakuace 
- v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc 
- použije efektivní techniku odsunu zraněných 

• Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
- VZ-9-1-16 uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany 
v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných 
událostí  
- 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-9-7-03 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady 
bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech 

Stres a jeho vztah ke zdraví 
- kompenzační, relaxační a regenerační techniky k překonávání 
únavy, stresových situací a k posilování duševní odolnosti 
Dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
- bezpečnost v dopravě 
- rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky 
silničního provozu vč. zvládání agresivity, postup v případě silniční 
nehody (tísňové volání, zajištění bezpečnosti) 
- bezpečné prostředí ve škole 
- ochrana zdraví při různých činnostech 
- násilné chování, těžké životní situace a jejich zvládání 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
- klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby 
varování, základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace, činnost po   
mimořádné události, prevence vzniku mimořádných událostí 
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 
- orientační body, pomůcky; určování světových stran podle mapy a 
azimutu, odhad vzdáleností a výšek objektů; jednoduché náčrtky 
krajiny, situační plány, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů - 
živelní pohromy, modelové situace 

Výchova ke zdraví 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 

 Zeměpis 
6. ročník 

Geografické informace, zdroje dat, 
kartografie a topografie  

Tělesná výchova 
7. ročník 

Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

3. Hodnota a podpora zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Podpora zdraví v komunitě 

- VZ-9-1-05 usiluje v rámci svých možností a zkušeností o 
aktivní podporu zdraví 
- uvědomuje si význam sportovních aktivit v sociálním životě 

• Plánování pohybových aktivit v terénu 
- samostatně naplánuje sportovní aktivitu v terénu podle 
věku a fyzické zdatnosti účastníků 
- orientuje se v mapě, používá základní topografické pojmy 
- odhaduje vzdálenosti a terén podle mapy 
- dokáže využívat kompas 

Podpora zdraví v komunitě 
- programy podpory zdraví 
- plánování pohybových aktivit v terénu 
- dopink ve sportu 
- zásady pobytu v přírodě 
- práce s mapou, orientace v terénu 
- určování světových stran, azimutu 
- profil trati, vrstevnice, měřítko, směr toku řeky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 
Mezilidské vztahy 
Kreativita 

 Tělesná výchova 

7. ročník 
Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 

4. Osobnostní a sociální rozvoj 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Mezilidské vztahy 

- zná pravidla slušného chování 
- utvrzuje se v důležitosti přátelského postoje k ostatním lidem 

- efektivně a asertivně jedná při sportovních aktivitách 
• Komunikace a kooperace 

- pracuje v týmu 

Mezilidské vztahy 
- chování podporující dobré vztahy 
- podpora a pomoc slabším lidem 
Komunikace a kooperace 
- pravidla efektivní a asertivní komunikace v různých situacích 
- týmová spolupráce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 

 Tělesná výchova 

7. ročník 
Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

  

Výchova ke zdraví 
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5.8.1.3 8. ročník 

0+1 týdně, P 

1. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 

2. Změny v životě člověka a jejich reflexe 

 

 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- rozdělí život člověka do hlavních 

období 
- VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
- VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 
- chápe zodpovědnost v pojmech rodina a 
rodičovství 
- 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 

Hlavní období lidského života 
- vývin jedince, období lidského života 
Změny v životě člověka 
- dětství, puberta, dospívání 
- tělesné, duševní a společenské změny 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví 
- zdraví reprodukční soustavy 
- sexualita jako součást formování osobnosti 
- zdrženlivost 
- předčasná sexuální zkušenost 
- promiskuita 
- problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní 
identity 

- nechtěné těhotenství, přerušení těhotenství, porod 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Pracovní činnosti 
7. ročník 

Pěstitelské práce a chovatelství 

Přírodopis 
8. ročník 

Práce s laboratorní technikou 

Fyzika 
       8. ročník 

Elektrický náboj a pole 

 Informační technologie 
6. ročník 

Vyhledávání informací a komunikace 

Tělesná výchova 
7. ročník 

Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 
Přírodopis 

Řídící soustavy a smysly 
Vyživovací soustavy 

              Povrch, tvar a pohyb lidského  těla 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Změny v životě člověka a jejich reflexe 

- rozdělí život člověka do hlavních 

období 
- VZ-9-1-11 respektuje změny v období dospívání, vhodně 
na ně reaguje; a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví 
- VZ-9-1-12 respektuje význam sexuality v 
souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními 
životními cíli; chápe význam zdrženlivosti v dospívání a 
odpovědného sexuálního chování 
- chápe zodpovědnost v pojmech rodina a 
rodičovství 
- 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 

Hlavní období lidského života 
- vývin jedince, období lidského života 
Změny v životě člověka 
- dětství, puberta, dospívání 
- tělesné, duševní a společenské změny 
Sexuální dospívání a reprodukční zdraví 
- zdraví reprodukční soustavy 
- sexualita jako součást formování osobnosti 
- zdrženlivost 
- předčasná sexuální zkušenost 
- promiskuita 
- problémy těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní 
identity 

- nechtěné těhotenství, přerušení těhotenství, porod 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Poznávání lidí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

    Sebepoznání a sebepojetí 

Český jazyk a literatura 

8. ročník 
Literární výchova 

Přírodopis 

8. ročník 
                Rozmnožování a dědičnost 

Výchova ke zdraví 
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5.8.2 Tělesná výchova 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

2 2 2 2 2 

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

2 2 2 2 

 

Charakteristika předmětu 

 Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním cílem vyučovacího 

předmětu je komplexní vzdělávání žáků v problematice aktivního pohybu. Ukazuje žákům jejich vlastní pohybové možnosti a 

zájmy, současně i účinky konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Vede žáky od 

spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo v jiné 

pohybové aktivitě. 

 Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen na 3 tematické okruhy: 

 činnosti ovlivňující zdraví - význam pohybu pro zdraví, příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, 

rozvoj různýchforem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti, koordinace pohybu, hygiena při TV, 

bezpečnost při pohybových činnostech  

 činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností - pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a 

kondiční formy cvičení pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a 

pobyt v přírodě, plavání, lyžování a bruslení, další pohybové činnosti 

 činnosti podporující pohybové učení - komunikace v TV, organizace při TV, zásady jednání a chování, 

pravidlazjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových 

dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech 

 

Časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s hodinovou dotací 2 hodiny 

týdně. 

 Organizace - žáci s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu, ve volné přírodě 

nebo v plaveckém bazénu. 

 Od 6. třídy je tělesná výchova vyučována odděleně pro dívky a pro chlapce. Specifickou okolností a komplikací je výuka 

ve dvou odlišných prostorách v zimních měsících a za špatného počasí, kdy se střídají skupiny chlapců a dívek v tělocvičně a 

aule. 

 Tematické celky vyžadující zvláštní materiální, prostorové nebo klimatické podmínky (plavání, lyžování, cykloturistika, 

turistika) jsou zařazovány do výuky v podobě kurzů, povinné TV, volitelných míčových her a nepovinných sportovních her. 

Tyto činnosti jsou realizovány podle zájmu žáků a možností školy. Aby si žáci mohli pohybové dovednosti upevnit a ověřit si 

jejich účinnost, nabízí škola další formy pohybových činností (volitelný předmět, nepovinný předmět, mezitřídní sportovní 

soutěže, postupové soutěže pořádané AŠSK). 

 

Metody a formy práce: 

 frontální výuka, skupinová práce, soutěže družstev, utkání, soutěže, kolektivní hry atd. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 
 Kompetence k řešení problémů 

o přijímá vhodné kompromisy, překonává obtíže 

Tělesná výchova 
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o reflektuje svá poznání, je flexibilní 
o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit případným 

nezdarem 

 Kompetence komunikativní 
o spolupracuje s ostatními lidmi 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá své jedinečnosti a odlišnosti, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, chrání si svou 

sebeúctu a zdravé sebevědomí 

o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
 Kompetence občanské 

o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 

o aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 
 Kompetence pracovní 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností, jejich rozvoji a posuzování 
vlastního pokroku 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka nebát se překonávat vyšší sportovní cíle 

• Kompetence komunikativní 

- podporuje týmovou spolupráci 

• Kompetence sociální a personální 

- vede žáka pracovat v týmu a zastávat v něm různé role 

• Kompetence občanské 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních a sportovních akcí, reprezentuje svoji školu 

• Kompetence pracovní 

- vede žáka k dodržování pravidel fair - play 

- seznamuje žáka se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví při veškerých 
sportovních činnostech 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Mezilidské vztahy 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Práce v realizačním týmu 

Tělesná výchova 
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5.8.2.1 1. ročník 

2 týdně, P 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující zdraví 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou- seznamuje se s protahovacími a napínacími cviky, cviky 
pro zahřátí a uvolnění 
- učí se chápat souvislosti s pravidelnou každodenní 
pohybovoučinností se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
prováděnícviků 
- dbá na správné dýchání 
- pozná kompenzační a relaxační cviky 
- pokouší se vyjádřit melodii rytmem pohybu 
- TV-3-1-05 reaguje na základní pokyny a povely 
k osvojované činnosti a její organizaci 
- TV-3-1-04 uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti 
při pohybových činnostech ve známých prostorech školy 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
- příprava organismu 
- zdravotně zaměřené činnosti 
Cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (jednoduché 
tanečky,základy estetického pohybu) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností - 

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích - jedná v duchu fair-play 
- učí se přihrávku jednoruč, obouruč 
- poznává a snaží dodržovat základní pravidla her 
- je schopen soutěžit v družstvu 
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe i 
družstvo 
- poznává techniku hodu kriketovým míčkem 
- poznává nízký start 
- seznamuje se s principem štafetového běhu 
- nacvičuje skok do dálky 
- dle svých možností se účastní atletických závodů- učí se 
kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
- zvládá jednoduchá cvičení na žebřinách 
- učí se skákat přes švihadlo 
- podbíhá dlouhé lano 
- provádí cvičení na lavičkách 
- snaží se šplhat o tyči 

Základy sportovních her 
- míčové hry a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
Základy atletiky 
- rychlý běh 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivostia 
koordinace pohybu 
Základy gymnastiky 
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti- 
průpravná cvičení a úpoly činností - her a soutěží, zásady jednání a 
chování 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Hudební výchova 

1. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

3. Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující pohybové učení 

- seznamuje se se základními tělocvičnými pojmy (názvy 
pohybových činností, tělocvičného nářadí a náčiní) 
- poznává pojmy z pravidel sportů a soutěží 
- dodržuje pravidla bezpečnosti a hlavní zásady hygieny při 
sportování v tělocvičně, na hřišti, v přírodě 
- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti 
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 
- učí se respektovat zdravotní handicap 
- zná význam sportování pro zdraví 

Tělocvičné pojmy 
- komunikace v TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
- zásady jednání a chování (fair play) 

  

 

Tělesná výchova 
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Tělesná výchova 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 
Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

5.8.2.2 2. ročník 

2 týdně, P 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující zdraví 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené příležitosti 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků 
- dbá na správné dýchání 
- poznává kompenzační a relaxační cviky 
- snaží se o vyjádření melodie rytmem pohybu 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
- příprava organismu 
- zdravotně zaměřené činnosti 
Cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (jednoduché tanečky, 
základy estetického pohybu) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností - 

spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích 
- učí se jednat v duchu fair play 
- učí se přihrávku jednoruč, obouruč 
- učí se a dodržuje základní pravidla her 
- je schopen soutěžit v družstvu 
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a družstvo 
- učí se techniku hodu kriketovým míčkem 
- učí se nízký start 
- učí se princip štafetového běhu 
- nacvičuje skok do dálky 
- účastní se atletických závodů 
- zvládne kotoul vpřed, stoj na lopatkách apod. 
- zvládá jednoduchá cvičení na žebřinách 
- umí skákat přes švihadlo 
- dokáže podbíhat dlouhé lano 
- provádí cvičení na lavičkách 
- provádí přetahy a přetlaky 
- učí se šplhat o tyči 

Základy sportovních her 
- míčové hry a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her 
a soutěží, zásady jednání a chování 
Základy atletiky 
- rychlý běh 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
Základy gymnastiky 
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti- 
průpravná cvičení a úpoly 

  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 
3. Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující pohybové učení 

- užívá základní tělocvičné pojmy (názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní) 
- poznává pojmy z pravidel sportů a soutěží 
- dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v tělocvičně, 
na hřišti, v přírodě 
- reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro organizaci 
činnosti 
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
- jedná v duchu fair-play 
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 
- učí se respektovat zdravotní handicap 
- poznává význam sportování pro zdraví 

Tělocvičné pojmy 
- komunikace v TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
- zásady jednání a chování (fair play) 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 

2. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

5.8.2.3 3. ročník 

2 týdně, P 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující zdraví 

- ZTV-3-1-01 uplatňuje správné způsoby držení těla v 
různých polohách a pracovních činnostech; zaujímá správné 
základní cvičební polohy  
- ZTV-3-1-02 zvládá jednoduchá speciální cvičení související 
s vlastním oslabením 
- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění 
- spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se 
zdravím a využívá nabízené príležitosti 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků 
- dbá na správné dýchání 
- zná kompenzační a relaxační cviky 
- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
- příprava organismu 
- zdravotně zaměřené činnosti 
Cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (jednoduché tanečky, 
základy estetického pohybu) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 

3. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 

- TV-3-1-03 spolupracuje při jednoduchých týmových a 
pohybových činnostech a soutěžích  
- umí přihrávky jednoruč a obouruč, učí se driblink 
- rozlišují míč na basketbal a volejbal 
- zkouší střelbu na koš 
- nacvičuje přehazovanou 
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
- je schopen soutěžit v družstvu 
- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva adodržovat ji 
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe a 
družstvo - pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a 
adekvátně na ně reaguje 
- užívá techniku hodu kriketovým míčkem 
- učí se princip štafetového běhu 
- uběhne 60 m, 300 m 
- zná taktiku při běhu na delší vzdálenost, při běhu terénem 
s překážkami 
- trénuje skok do dálky 
- nacvičí správnou techniku skoku z místa 
- účastní se atletických závodů 
- šplhá o tyči 
- zvládne cvičení na žíněnce (napojované kotouly apod.) 
- pokouší se o přitahování do výše čela na hrazdě 
- zkouší správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 
koze 
- účastní se základního plaveckého výcviku 

Základy sportovních her 
- míčové hry a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností (hera 
soutěží) 
- zásady jednání a chování 
Základy atletiky 
- rychlý běh 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivostia 
koordinace pohybu 
Základy gymnastiky 
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti 
- průpravná cvičení a úpoly 
Základní plavecká výuka 
- základní plavecké dovednosti 
- hygiena plavání a adaptace na vodní prostředí 

  

Tělesná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

 Matematika 

3. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Prvouka 

3. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 
Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

3. Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující pohybové učení 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy – názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní - zná pojmy z pravidel 
sportů a soutěží 
- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v 
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 
- zná a reaguje na smluvené povely, gesta, signály pro 
organizaci činnosti 
- používá vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv 
- jedná v duchu fair-play 
- projevuje přiměřenou radost z pohybové činnosti, 
samostatnost, odvahu a vůli pro zlepšení pohybové dovednosti 
- respektuje zdravotní handicap 
- zná význam sportování pro zdraví 
- zvládne základní kroky některých lidových tanců 
- seznámí se s dětským aerobikem 
- seznámí se s kondičním cvičením s hudbou 
- TV-3-1-01 spojuje pravidelnou každodenní pohybovou 
činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti 
- TV-3-1-02 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti 
prováděné ve skupině, usiluje o jejich zlepšení 

Tělocvičné pojmy 
- komunikace v TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
- zásady jednání a chování (fair play) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.8.2.4 4. ročník 

2 týdně, P 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující zdraví 

- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění 
- 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 
- TV-5-1-02 zařazuje do pohybového režimu korektivní 
cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo 
vlastním svalovým oslabením 
- zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti - dbá na správné dýchání 
- zná kompenzační a relaxační cviky 
- TV-5-1-04 uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného 
chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje 
v situaci úrazu spolužáka 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
- příprava organismu 
- zdravotně zaměřené činnosti 
Cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (tanečky, 
základyestetického pohybu) 

Tělesná výchova 
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2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- TV-5-1-03 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených 
pohybových her 
- TV-5-1-05 jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti 
spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové 
činnosti 
- umí přihrávky jednoruč a obouruč, driblink 
- rozlišují míč na basketbal a volejbal 
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 
- nacvičuje střelbu na koš 
- nacvičuje přehazovanou, vybíjenou 
- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se 
jimi 
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
- je schopen soutěžit v družstvu 
- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva a dodržovat ji 
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo 
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 
ně reaguje 
- zná techniku hodu kriketovým míčkem 
- zná princip štafetového běhu 
- uběhne 300 m, 600 m 
- zná taktiku při běhu (k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, 
při běhu terénem s překážkami) 
- zdokonaluje se ve skoku do dálky 
- cvičí správnou techniku skoku z místa 
- účastní se školních atletických závodů 
- umí šplhat na tyči 
- zvládne cvičení na žíněnce (napojované kotouly, stoj na 
rukou apod.) 
- provádí přitahování do výše čela na hrazdě 
- trénuje správnou techniku odrazu z můstku při cvičení na 
koze, roznožku, výskok do kleku a dřepu - provádí cvičení na 
švédské bedně 
- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí 
- zvládne jízdu na kole na cvičném dopravním hřišti 
- zná jednoduchá pravidla silničního provozu, ověřuje si 
jejich znalost na cvičném dopravním hřišti - snaží se o získání 
Průkazu cyklisty 

Základy sportovních her 
- míčové hry a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností – her 
a soutěží, zásady jednání a chování 
Základy atletiky 
- rychlý běh 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti a 
koordinace pohybu 
Základy gymnastiky 
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti 
- průpravná cvičení a úpoly 
Výchova cyklisty 
- dopravní hřiště 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Matematika 

4. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Hudební výchova 
Hudebně pohybové činnosti 

Hudební výchova 

4. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

3. Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující pohybové učení 

- zná a užívá základní tělocvičné pojmy (názvy pohybových 
činností, tělocvičného nářadí a náčiní) - zná pojmy z pravidel 
sportů a soutěží 
- rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně 
reaguje - dodržuje pravidla bezpečnosti při sportování v 
tělocvičně, na hřišti, v přírodě, ve vodě 

Tělocvičné pojmy 
- komunikace v TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
- zásady jednání a chování (fair play) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

  

Tělesná výchova 
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5.8.2.5 5. ročník 

2 týdně, P 

1. Činnosti ovlivňující zdraví 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

• Činnosti ovlivňující zdraví 
- ZTV-5-1-01 zařazuje pravidelně do svého pohybového 
režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním 
oslabením v optimálním počtu opakování  
-  ZTV-5-1-02 zvládá základní techniku speciálních cvičení; 
koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů 
učitele  
- ZTV-5-1-03 upozorní samostatně na činnosti (prostředí), 
které jsou v rozporu s jeho oslabením 
- zvládá základní přípravu organismu před pohybovou 
aktivitou 
- zná protahovací a napínací cviky, cviky pro zahřátí a 
uvolnění 
- podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu 
- zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, 
především v souvislosti s jednostrannou - zátěží nebo vlastním 
svalovým oslabením 
- zvládne základní kroky lidových tanců, seznámí se 
s dětským aerobikem a kondičním cvičením s hudbou 
- dbá na správné držení těla při různých činnostech i 
provádění cviků, projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po 
zlepšení úrovně své zdatnosti - dbá na správné dýchání 
- zná kompenzační a relaxační cviky 
- uplatňuje zásady pohybové hygieny 

Příprava ke sportovnímu výkonu 
- příprava organismu 
- zdravotně zaměřené činnosti 
Cvičení během dne 
- rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 
- tanečky, základy estetického pohybu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

  Matematika 

5. ročník 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností  

- spolupracuje při jednoduchých týmových a pohybových 
činnostech a soutěžích, vytváří varianty osvojených pohybových 
her, zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni 
třídy, zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na 
pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti - umí přihrávky 
jednoruč a obouruč, driblink - rozlišují míč na basketbal a volejbal 
- učí se ovládat hru s basketbalovým míčem 
- nacvičuje střelbu na koš 
- nacvičuje přehazovanou, vybíjenou 
- zná pravidla přehazované, malé kopané, florbalu a řídí se 
jimi 
- zná cviky na zdokonalení obratnosti a pohotovosti 
- je schopen soutěžit v družstvu 
- umí se dohodnout na spolupráci a jednoduché taktice 
družstva a dodržovat ji 
- je si vědom porušení pravidel a následků pro sebe družstvo 
- pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na 
ně reaguje 
- zná techniku hodu kriketovým míčkem 
- zná princip štafetového běhu 
- uběhne 400 m a 800 m 
- zná taktiku při běhu - k metě, sprintu, vytrvalostního běhu, 
přiběhu terénem s překážkami 
- umí skákat do dálky 
- nacvičí správnou techniku skoku z místa 
- účastní se školních atletických závodů 
- umí šplhat na tyči 
- zvládne cvičení na žíněnce - napojované kotouly, kotouly 
vpřed a vzad s různým zakončením, stoj na rukou apod. 
- provádí přitahování do výše čela na hrazdě, kotoul, závěs 
pod kolenem 
- zdokonaluje techniku odrazu z můstku při cvičení na koze, 
roznožku, výskok do kleku a dřepu - provádí cvičení na švédské 
bedně 
- zdokonaluje se ve cvičení na ostatním nářadí – kruhy, 
žebřiny, lavičky apod. 
- provádí kondiční cvičení s plnými míči 

Základy sportovních her 
- míčové hry a pohybové hry 
- pohybová tvořivost a využití netradičního náčiní při cvičení 
- organizace při TV 
- pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových 
Základy atletiky 
- rychlý běh, 
- skok do dálky 
- hod míčkem 
- rozvoj různých forem rychlosti,vytrvalosti,síly a pohyblivostia 
koordinace pohybu 
Základy gymnastiky 
- cvičení na nářadí a s náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti- 
průpravná cvičení a úpoly činností - her a soutěží, zásady jednání a 
chování 

Tělesná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Matematika 

5. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

Hudební výchova 

5. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

Matematika 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

3. Činnosti ovlivňující pohybové učení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Činnosti ovlivňující pohybové učení 

- TV-5-1-07  užívá při pohybové činnosti základní 
osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého 
nákresu, popisu cvičení 
- 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 
- TV-5-1-08 zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a 
soutěže na úrovni třídy 
- TV-5-1-09 změří základní pohybové výkony a porovná je s 
předchozími výsledky 
- 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  

Tělocvičné pojmy 
- komunikace v TV 
Bezpečnost při sportování 
Vztah ke sportu 
- zásady jednání a chování - fair play 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

 Matematika 

5. ročník 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

  

Tělesná výchova 
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5.8.2.6 6. ročník 

2 týdně, P 

1. Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohybový režim 

- aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, 
některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním 
účelem 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 

• Zdravotně orientovaná zdatnost 
- pravidelně se věnuje některému sportu nebo jiné pohybové 
aktivitě 
- vytvoří denní režim v souladu se zásadami zdravého 
životního stylu 
- pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví 

• Bezpečné chování 
- respektuje poučení o bezpečnosti a specifické zvláštnosti 
ohrožení zdraví v jednotlivých sportech a tělocvičných činnostech 

Pohybový režim, zdravotní Tv 
- zdravý životní styl, odmítání škodlivin 
- správné držení těla, správné zapojení dechu 
- celkové posilování svalového aparátu 
- vyrovnávací cviky v domácích podmínkách 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
- rozvoj vytrvalosti, zdravotně orientovaná zdatnost 
- žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink hlavních 
svalových skupin, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií 
těla 
Bezpečné chování 
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport. 
akcích konaných ve škole i mimo školu, 
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

2. Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s hudbou, úpoly 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Sportovní hry 

- zdůvodní význam pohybových her pro navazování a 
upevňování mezilidských kontaktů 
- snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne 
z prohry jiného 
- ovládá základní pravidla a uplatňuje je ve hře 

• Atletika 
- rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné 
sporty 
- užívá a rozpozná základní startovní povely 
- určí si za pomoci učitele svoje individuální tempo vzhledem 
k délce běhu 
- sleduje individuální zlepšování v měřených disciplínách 
- rozměří si rozběh na skoky a hod kriketovým míčkem 

• Gymnastika 
- používá aktivně osvojované pojmy 
- provede podle svých schopností a s dopomocí a 
záchranou: stojna rukou, přemet stranou, roznožku přes nářadí, 
výmyk, základní cvičební prvky na kladině 

• Cvičení s hudbou 
- zná základní druhy cvičení s hudbou 
- umí rozlišit estetický a neestetický pohyb a naznačit jeho příčiny 
- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 
- umí 2 - 3 tance z osvojovaných skupin 
- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

• Úpoly 
- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své 
možnosti ve střetu s protivníkem 
- zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z držení 

Sportovní hry 
- radost ze hry, prožitek, spolupráce 
- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností 
- základní pravidla sportovních her 
- specifikace bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 
- sportovní hry: fotbal, basketbal, házená, vybíjená, florbalAtletika 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti: běh (rychlý, 
vytrvalostní), skok (daleký, vysoký), hod míčkem 
Gymnastika 
Akrobacie 
- kotoul vzad, vpřed 
- stoj na lopatkách, stoj na rukou i s výdrží s dopomocí 
- skoky na místě a z místa (především D) 
Přeskoky 
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) 
- roznožka přes kozu našíř, nadél 
- skrčka přes kozu (bednu) našíř 
Hrazda po čelo 
- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin 
- výmyk-odrazen jednonož 
Kladina 1 m (převážně D) 
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty 
- rovnovážné polohy 
Cvičení s hudbou 
- technika pohybů (kroky, skoky, obraty, cviky rovnováhy) 
- technika tanců (kroky, držení, pohyby z lidových, společenských, 
diskotékových, country tanců) 
- soulad pohybu s hudbou 
Úpoly 
- význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost 
- přetahy, přetlaky, střehové postoje 
- sebeobrana (ochrana proti objetí zepředu, obrana proti škrcení) - 
pády (vpřed, vzad, stranou) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
  

3. Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 
- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k 
úspěchu družstva a dodržuje ji 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
- sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
- dodržování pravidel dané pohybové činnosti 
- pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při 
hře v poli 

Tělesná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
Dějepis 

6. ročník 
Antika 

Dějepis 

Antika 

 
5.8.2.7 7. ročník 

2 týdně, P 

1. Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohybový režim 

- 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 

• Zdravotně orientovaná zdatnost 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností a zatěžovanými svaly 
- dovede se připravit samostatně pro různou pohybovou 
činnost 

• Bezpečné chování 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
- respektuje poučení o bezpečnosti a specifické zvláštnosti 
ohrožení zdraví v jednotlivých sportech a tělocvičných činnostech 

Pohybový režim, zdravotní Tv 
- správné držení těla 
- celkové posilování svalového aparátu 
- využití improvizovaných pomůcek k vyrovnávacím cvikůmv 
domácnosti 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
- žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před 
a po ukončení hodiny 
- posilování jednotlivých svalových skupin 
- příprava na silový trojboj 
Bezpečné chování 
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport. 
akcích konaných ve škole i mimo školu 
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 
Výchova ke zdraví 

7. ročník 
Hodnota a podpora zdraví 
Rizika ohrožující zdraví + prevence 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

2. Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s hudbou, úpoly 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Sportovní hry 

- rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře 
- chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair 
play- zvládá základní herní činnosti jednotlivce a 
kombinace a uplatňuje je ve hře 

• Atletika 
- rozpozná význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné 
sporty 
- užívá a rozpozná základní startovní povely 
- užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín 
- určí si za pomoci učitele svoje individuální tempo 
vzhledem k délce běhu 
- rozměří si rozběh na skoky a hod kriketovým míčkem 
- chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné 
sporty 
- zná základní startovní povely 
- užívá a rozpozná základní startovní povely-nízký a vysoký 
start 
- užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín 
- určí si svoje individuální tempo vzhledem k délce běhu 
- rozměří si rozběh na skoky a hod kriketovým míčkem 
- zvládá techniku předávky ve štafetě 

• Gymnastika 
- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných 
cvicích 
- cvičí podle slovních pokynů 
- zvládá podle svých individuálních schopností - kotouly, stoj 
na hlavě, stoj na rukou, přemet stranou, roznožku, skrčku přes 
nářadí odpovídající výšky, výmyk a přešvihy ve vzporu na 
hrazdě, podmet 
- dívky - zacvičí podle svých schopností základní cvičební 
prvky nakladině 

Sportovní hry 
- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního 
myšlení, improvizace 
- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
časoměřič, zapisovatel atd.) - základní pravidla sportovních her 
- specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 
Fotbal, basketbal, florbal 
- postupný útok, rychlý protiútok, územní a osobní obrana- útočná 
kombinace založená na "přihraj a běž" - herní činnosti jednotlivce: 
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče 
- střelba z místa a po vedení míče 
- uvolňování, obcházení soupeře s míčem, obsazování 
- činnost brankáře v jednotlivých sportech 
- driblink 
Atletika 
- základní pravidla atletických soutěží 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- speciální běžecká cvičení 
- rychlý běh do 100 m 
- vytrvalý běh na dráze do 2000 m (D) a 3000 m (CH) 
- běh v terénu až do 20 minut 
- štafetová předávka, běh v zatáčce 
- skok do dálky z optimálního rozběhu 
- skok do výšky (flop) - při vhodných podmínkách 
- hod kriketovým míčkem 
- vrh koulí - D do 3 kg, CH do 5 kg 
Gymnastika 
Akrobacie 
- kotoul letmo, vzad, vpřed s výskokem 
- stoj na lopatkách,na hlavě, rukou i s výdrží s dopomocí 
- skoky na místě a z místa (především D) 
Přeskoky 
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) 
- roznožka přes kozu našíř, nadél i s oddáleným odrazem 
- skrčka přes kozu (bednu) našíř i s oddáleným odrazem 

Tělesná výchova 
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- dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své 
zdatnosti a prosprávné držení těla 

• Cvičení s hudbou 
- chápe zdravotně pohybové i kulturně estetické funkce 
pohybu shudebním a rytmickým doprovodem 
- umí rozlišit estetický a neestetický pohyb a naznačit jeho 
příčiny- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

• Úpoly 
- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své 
možnosti vestřetu s protivníkem 
- uvědomuje si následky zneužití bojových činností a chová 
se v duchu fair play 
- dovede pojmenovat osvojované činnosti 
- zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z držení 

Hrazda po čelo 
- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin 
- výmyk (odrazen jednonož, obounož) 
- přešvihy únožmo ve vzporu 
- podmet 
Kladina 1 m (převážně D) 
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty 
- rovnovážné polohy 
- náskoky, seskoky (na vhodnou podložku) 
Cvičení s hudbou 
- základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem 
- tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem 
- aerobik 
Úpoly 
- zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních 
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory 
- pády (vzad skulením do kolébky, kotoulem přes rameno (stranou, 
převalem), navazování pádů 
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich 
- držení soupeře na zemi, boj o únik z držení na zemí (CH) 
- obrana proti objetí zepředu 
- obrana proti škrcení 
- obrana proti úchopům zápěstí   

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
 Fyzika 

6. ročníkTření 
Síla 

3. Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované 
pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při 
rekreačních činnostech 
- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 
- naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské 
myšlenky- dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí 
k úspěchu družstva a dodržuje ji 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
- sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
- zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti 
- sami označí zjevné nedostatky a jejich příčiny 
- komunikace v TV (tělocvičné názvosloví osvojovaných činností) 
- týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 
- pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře  

  
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
Výchova ke zdraví 

7. ročník 
Osobnostní a sociální rozvoj 

 

5.8.2.8 8. ročník 

2 týdně, P 

1. Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohybový režim 

- 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 

• Zdravotně orientovaná zdatnost 
- usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti 
- samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji 
ve shodě s hlavní činností a zatěžovanými svaly 
- změří srdeční frekvenci, stanoví, jak tento údaj využít pro 
úpravu pohybové zátěže. 
- sestaví svůj pohybový režim, pravidelně se věnuje 
některému sportu nebo jiné pohybové aktivitě. 
- připraví se samostatně pro různou pohybovou činnost. 
- pečuje o svoji tělesnou zdatnost a zdraví 

• Bezpečné chování 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
- respektuje poučení o bezpečnosti a specifické zvláštnosti 
ohrožení zdraví v jednotlivých sportech a tělocvičných činnostech 

Pohybový režim, zdravotní Tv 
- správné držení těla, zvyšování kloubní pohyblivosti 
- celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových dysbalancí) 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
- rozvoj vytrvalosti, rychlosti a síly - zdravotně orientovaná zdatnost- 
individuální rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení 
hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla 
- posilování velkých svalových skupin 
- příprava na silový trojboj 
Bezpečné chování 
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport. 
akcích konaných ve škole i mimo školu 
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí  

Tělesná výchova 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

Výchova ke zdraví 

8. ročník 
Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

2. Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s hudbou, úpoly 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Sportovní hry 

- rozezná a popíše základní rozdíly mezi jednotlivými druhy 
sportovních her (kolektivní - individuální, brankové, síťové, 
pálkovací atd.) 
- rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování 
při hře 
- chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play 
- zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním 
a po utkání 
- zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a 
uplatňuje je ve hře 
- vytvoří taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů, 
učitele) 

• Atletika 
- chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty 
- provede organizaci jednotlivých soutěží, změří a zapíše 
výkony- užívá a rozpozná základní startovní povely-nízký a vysoký 
start 
- užívá základy techniky dalších osvojovaných disciplín 
- aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- určí si svoje individuální tempo vzhledem k délce běhu 
- rozměří si rozběh na skoky a hod kriketovým míčkem 
- zvládá techniku a pravidla vrhu koulí 
- zvládá techniku předávky ve štafetě 

• Gymnastika 
- zná aktivně osvojované pojmy 
- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných 
cvicích 
- cvičí podle slovních pokynů 
- dovede kotouly, stoj na hlavě, stoj na rukou, přemet 
stranou, roznožku, skrčku přes nářadí odpovídající výšky, výmyk a 
přešvihy ve vzporu na hrazdě, podmet 
- dívky - zacvičí podle svých schopností základní cvičební 
prvky na kladině a dovedou s osvojených cviků připravit krátké 
sestavy a zacvičit je 
- dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti 
a pro správné držení těla 
- uvědomuje si význam estetického cvičení a soustředění na 
gymnastické provedení 

• Cvičení s hudbou 
- chápe zdravotně pohybové i kulturně estetické funkce 
pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 
- zná základní druhy cvičení s hudbou 
- umí rozlišit estetický a neestetický pohyb a naznačit jeho 
příčiny 
- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 
- umí 2 - 3 tance z osvojovaných skupin 
- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 
- připraví si vlastní pohybovou improvizaci 

• Úpoly 
- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své 
možnosti ve střetu s protivníkem 
- uvědomuje si následky zneužití bojových činností a chová 
se v duchu fair play 
- dovede pojmenovat osvojované činnosti 
- zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z držení 

Sportovní hry 
Poznatky a činnosti předchozích etap jsou dále rozvíjeny 
a doplňovány následujícím učivem: 
- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního 
myšlení, improvizace 
- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
časoměřič, zapisovatel atd.) 
- základní pravidla sportovních her (osvojovaných i jiných), základní 
smluvená gesta rozhodčích Fotbal, basketbal, florbal, házená - 
základy herních systémů: 
- postupný útok, rychlý protiútok, územní obrana- herní kombinace: 
- útočná kombinace založená na přihrávce, útočná kombinace 
založená na "přihraj a běž" 
- obranná kombinace založená na zajišťování a přebírání do šířkya 
do hloubky 
- herní činnosti jednotlivce: 
- výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování prostoru 
- zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče 
- přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost, přihrávka 
hlavou na místě 
- vhazování míče 
- střelba z místa a po vedení míče 
- uvolňování, obcházení soupeře s míčem, obsazování 
- odebírání míče 
- činnost brankáře (chytání a vyrážení přízemních a polovysokých 
střel, výkop, přihrávání rukou) 
Volejbal 
- utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. 
- herní činnosti jednotlivce: odbití obouruč vrchem a spodem, 
jednoruč (lob, v pádu) - podání spodní, vrchní 
- přihrávka, nahrávka 
Florbal 
- herní činnosti jednotlivce: přihrávka, střelba tahem, příklepem, 
zpracování a vedení míčku 
- utkání, pravidla, soutěže 
- hra brankáře 
Atletika 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- speciální běžecká cvičení 
- rychlý běh do 100 m 
- vytrvalý běh na dráze do 2000 m (D) a 3000 m (CH) 
- běh v terénu až do 20 minut 
- štafetová předávka, běh v zatáčce 
- skok do dálky z optimálního rozběhu 
- skok do výšky (flop) - při vhodných podmínkách 
- koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, spojení sunu a vrhu 
- vrh koulí - D do 3 kg, CH do 5 kg 
Gymnastika 
Poznatky a činnosti předchozích etap jsou dále rozvíjeny 
a doplňovány následujícím učivem: 
- záchrana a dopomoc i při náročnějších cvicích 
- průpravná cvičení 
Akrobacie 
- kotoul letmo, vzad do zášvihu 
- stoj na lopatkách, stoj na rukou 
- přemet stranou (vlevo, vpravo) 
- skoky na místě a z místa (především D) 
Přeskoky 
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) 
- roznožka přes kozu (bednu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem 
- skrčka přes kozu (bednu) našíř i s oddáleným odrazem 
Hrazda po čelo 
- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin 
- výmyk (odrazen jednonož, obounož) 
- přešvihy únožmo ve vzporu 
- podmet 
- jednotlivé cviky navazovaně - sestava 
Kladina 1 m (převážně D) 
- jednoduché vazby a sestavy 
Cvičení s hudbou 
- soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a prožívání 
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rytmu, tempa a melodie 
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, 
obraty, pohyby různých částí těla) – aerobik 

Úpoly 
- význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost- základní 
principy uvolňování a zpevňování těla a jeho částí, uvědomování si 
těžiště, správného dýchání a přenosu energie 
- zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních 

Průpravné úpoly 
- přetahy, přetlaky, úpolové odpory 
- pády (vzad skulením do kolébky, kotoulem přes rameno (stranou, 
převalem), navazování pádů 
- střehové postoje, držení a pohyb v postojích, odpory v nich 
- obrana proti objetí zpředu 
- obrana proti škrcení 
- obrana proti úchopům zápěstí 
- poraz ógoši 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Hudební výchova 

8. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

Míčové hry 

8. ročník Míčové 
hry 

2. Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Osvojení pravidel, pojmů, rolí 

- zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 
- užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele 
internetu - 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 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
- sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
- dodržování pravidel dané pohybové činnosti 
- označení zjevných nedostatků a jejich příčiny 
- MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeže) 
- týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 
- pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při 
hře v poli 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 

Přírodopis 

8. ročník 
 Povrch, tvar a pohyb lidského těla 

 

5.8.2.9 9. ročník 

2 týdně, P 

1. Pohybový režim, ZOZ, zdravotní Tv 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pohybový režim 

- TV-9-1-01 aktivně vstupuje do organizace svého 
pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje 
pravidelně a s konkrétním účelem 
- samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační 
technikya sociální dovednosti k regeneraci organismu, překonání 
únavy a předcházení stresovým situacím 
- 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  

• Zdravotně orientovaná zdatnost 
- ZTV-9-1-01 uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost 
při korekci 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  
- ZTV-9-1-03 aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou 
kontraindikací zdravotního oslabení  
- zná bezpečně základní způsoby rozvoje pohybových 
předpokladů i korekce svalových oslabení a dovede je převážně 
samostatně využívat 
- zná základní cviky a sestavy pro různé účely a dovede je 

Pohybový režim, zdravotní Tv 
- správné držení těla, zvyšování kloubních pohybů, preventivní 
pohybová činnost, správné zapojení dechu 
- celkové posilování svalového aparátu (prevence a korekce 
jednostranného zatížení a svalových dysbalancí) 
- podstata únavy, jednostranné zátěže a svalové nerovnováhy 
Zdravotně orientovaná zdatnost 
- rozvoj vytrvalosti, rychlosti a síly - zdravotně orientovaná zdatnost- 
žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a 
po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií 
těla 
- posilování velkých svalových skupin 
- příprava na silový trojboj 
Bezpečné chování 
- seznámení žáků s vhodným a bezpečným chováním na sport. 
akcích konaných ve škole i mimo školu 
- zásady bezpečného používání konkrétních sport. potřeb a nářadí- 
zásady bezpečnosti i v málo známém prostředí - hory, les, vodní 
nádrže, řeka 
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převážně samostatně využít v denním režimu 
- dovede se připravit samostatně pro různou pohybovou 
činnost- umí si vytvořit vhodné prostředí pro cvičení nebo relaxaci 
a využít i hudebního nebo rytmického doprovodu 
- individuální soubory cvičení pro rozvoj zdatnosti nebo 
korekci zdravotního oslabení 
- cvičení po náročné duševní činnosti 
- cvičení pro kompenzaci zátěže různých profesí 

• Bezpečné chování 
- uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém 
prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná 
nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost 
- respektuje poučení o bezpečnosti a specifické zvláštnosti 
ohrožení zdraví v jednotlivých sportech a tělocvičných činnostech 
- 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 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Hodnoty, postoje, praktická etika 

 Výchova ke zdraví 

6. ročník 
Zdravý způsob života a péče o zdraví 

2. Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s hudbou, úpoly 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 

- TV-9-3-03 dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice 
vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji  

- TV-9-3-06 zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché 
turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje 
osvojované hry a soutěže  

- TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o 
pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci  

• Sportovní hry 
- rozumí základním rozdílům mezi jednotlivými druhy 
sportovních her (kolektivní - individuální, brankové, síťové, 
pálkovací atd.) - rozumí základním pravidlům, ovládá základy 
rozhodování při hře 
- chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play 
- zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním 
a po utkání 
- zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a 
uplatňuje je ve hře 
- dodržuje zvolenou taktiku hry 
- předkládá ostatním svoji taktiku hry a je schopen ji obhájit 

• Atletika 
- chápe význam atletiky jako vhodné průpravy pro jiné sporty-  
umí zorganizovat jednoduchou soutěž a změřit a zapsat 
potřebné výkony 
- zvládá úpravu jednotlivých soutěžních sektorů 
- zná základní startovní povely 
- zvládá základní techniku vrhu koulí 
- zvládá techniku probíraných atletických disciplín 
- užívá a rozpozná základní startovní povely-nízký a vysoký 
start 
- aplikuje průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- určí si svoje individuální tempo vzhledem k délce běhu 
- rozměří si rozběh na skoky a hod kriketovým míčkem 
- zvládá techniku a pravidla vrhu koulí 
- rád reprezentuje svoji třídu a školu na soutěžích 
- zvládá techniku předávky ve štafetě 

• Gymnastika 
- zvládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných 
cvicích- dovede kotouly, stoj na hlavě, stoj na rukou, přemet 
stranou, roznožku, skrčku přes nářadí odpovídající výšky, výmyk 
a přešvihy ve vzporu na hrazdě, podmet 
- dívky- zacvičí podle svých schopností základní cvičební 
prvky na kladině a dovedou s osvojených cviků připravit krátké 
sestavy a zacvičit je 
- dovede využívat gymnastické cviky pro rozvoj své zdatnosti 
a pro správné držení těla 
- uvědomuje si význam estetického cvičení a soustředění na 
gymnastické provedení 

Sportovní hry 
Poznatky a činnosti předchozích etap jsou dále rozvíjeny 
a doplňovány následujícím učivem: 
- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního 
myšlení, improvizace 
- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
časoměřič, zapisovatel atd.) 
- základní pravidla sportovních her, gesta rozhodčích 
- specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 
- příprava a organizace utkání 
- úprava různých povrchů hřišť 
- příprava a vedení utkání ve fotbale, basketbale, florbale, házené 
specifické rozdíly v dovednostech a pravidlech jednotlivých her 
Volejbal 
- utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. 
- postavení při příjmu podání 
- herní činnosti jednotlivce: odbití obouruč vrchem a spodem, 
jednoruč (lob, v pádu) - podání spodní, vrchní 
- přihrávka, nahrávka 
Atletika 
- pojmy: olympijské disciplíny, názvy náčiní i neosvojovaných 
disciplín 
- základní pravidla atletických soutěží, rozhodování o umístění 
veskocích, hodech atd. 
- základy techniky dalších osvojovaných disciplín 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- speciální běžecká cvičení 
- rychlý běh do 100 m 
- vytrvalý běh na dráze do 2000 m (D) a 3000 m (CH) 
- běh v terénu až do 20 minut 
- štafetová předávka, běh v zatáčce 
- skok do dálky z optimálního rozběhu 
- skok do výšky (flop) - při vhodných podmínkách 
- koulařská gymnastika, vrh z místa, sun, spojení sunu a vrhu 
- vrh koulí - D do 3 kg, CH do 5 kg 
Gymnastika 
Poznatky a činnosti předchozích etap jsou dále rozvíjeny 
a doplňovány následujícím učivem: 
- pojmy: odvozené cvičební polohy, postoje a pohyby částí těla ve 
shodě s osvojovanými cvičebními tvary 
- záchrana a dopomoc i při náročnějších cvicích 
- gymnastické soutěže, estetika gymnastického cvičení 
Akrobacie 
- kotoul letmo 
- kotoul vzad do zášvihu, stoje na rukou 
- stoj na lopatkách, stoj na rukou i s výdrží (samostatně) 
- přemet stranou (vlevo, vpravo) 
- skoky na místě a z místa (především D)  
- sestava z jednotlivých cviků 
Přeskoky 
- skoky odrazem z trampolínky (prosté, s pohyby nohou, s obraty) 
- roznožka přes kozu (bednu) našíř, nadél i s oddáleným odrazem 
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- připraví si sestavu alespoň ze tří prvků (akrobacie) 
• Cvičení s hudbou 

- chápe zdravotně pohybové i kulturně estetické funkce 
pohybu s hudebním a rytmickým doprovodem 
- zná základní druhy cvičení s hudbou 
- umí rozlišit estetický a neestetický pohyb a naznačit jeho 
příčiny 
- ovládá základní cvičení alespoň se dvěma druhy náčiní 
- umí 2 - 3 tance z osvojovaných skupin 
- zvládá základy aerobního cvičení s hudbou 

• Úpoly 
- uvědomuje si význam sebeobranných činností a své 
možnosti ve střetu s protivníkem 
- uvědomuje si následky zneužití bojových činností a chová 
se v duchu fair play 
- dovede pojmenovat osvojované činnosti 
- zvládá základní postoje, úchopy a vyproštění z držení 
- respektuje zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních 
- zná základní rozdíly mezi úpolovými sporty ve výstroji, 
vybavení a soutěžích 
- uvědomuje si právní aspekty využití a zneužití úpolových 
činností 

- skrčka přes kozu (bednu) našíř i s oddáleným odrazem 
Hrazda po čelo 
- náskok do vzporu - zákmihem seskok, sešin 
- výmyk (odrazen jednonož, obounož) 
- přešvihy únožmo ve vzporu 
- podmet 
- sestava z jednotlivých cviků 
Kladina 1 m (převážně D) 
- různé druhy chůze s doprovodnými pohyby paží a obraty, 
rovnovážné polohy, náskoky, seskoky 
- jednoduché vazby a sestavy 
Cvičení s hudbou 
- základní pojmy spojené s hudebním a rytmickým doprovodem, 
osvojovanými prvky a používaným náčiním 
- vhodné oblečení a obutí pro tanec a gymnastické činnosti s 
hudbou- soustředění na hudební a rytmický doprovod, vnímání a 
prožívání rytmu, tempa a melodie 
- základní estetický pohyb těla a jeho částí (chůze, běh, poskoky, 
obraty, pohyby různých částí těla) 
- rytmizovaný pohyb 
- tvořivé vyjádření rytmu a melodie pohybem 
Úpoly 
- význam úpolových sportů pro sebeobranu a brannost 
- základní pojmy osvojovaných činností, názvy úpolových sportů, 
výstroje, vybavení 
- základní filozofie bojových a sebeobranných činností, právní 
aspekty využití a zneužití úpolových činností 
- základní principy uvolňování a zpevňování těla a jeho částí, 
uvědomování si těžiště, správného dýchání a přenosu energie - 
zásady bezpečnosti při úpolových cvičeních 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
 Hudební výchova 

9. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

8. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

7. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

6. ročník 
Hudebně pohybové činnosti 

2. Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák:  
- TV-9-2-01 zvládá v souladu s individuálními předpoklady 
osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, 
soutěži, při rekreačních činnostech 
- TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové 
činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny 
- TV-9-3-01 užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, 
rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu 
- TV-9-3-02 naplňuje ve školních podmínkách základní 
olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc 
handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody 
při sportu 
- 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 

Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
- sebehodnocení v dané pohybové činnosti 
- zná a dodržuje pravidla dané pohybové činnosti 
- historie olymp. her 
- MOV, ČOV, ODM (olympiáda dětí a mládeže) 
- týmová hra dle platných či dohodnutých pravidel 
- pravidla osvojovaných pohybových činností a jejich aplikace při hře 
v poli 
- statistická zjištění - měření délky, rychlosti, výšky, práce se 
stopkami, pásmem 
- aktivní (samostatná) organizace prostoru a pohyb. činností 
- práce s tabulkou (výsledkovou listinou) 
- doplňování příslušných dat 
- rozdíly mezi rekreačním, výkonnostním a vrcholovým sportemv 
podmínkách, zaměření, tréninku 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 

  

Tělesná výchova 
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 Člověk a svět práce 
Charakteristika oblasti 

 Oblast člověk a svět práce postihuje v souladu s RVP široké spektrum pracovních činností a technologií, 

vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti, a to i v souvislosti 

s jejich vlivem na životní prostředí. Přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. 

 Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací a cíleně se zaměřuje na 
praktické 

pracovní dovednosti a návyky. Doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším 

životě a ve společnosti.  Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. 

 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován: 

 na 1. stupni v předmětu Pracovní činnosti se čtyřmi tematickými okruhy: 

o Práce s drobným materiálem 
o Konstrukční činnosti 
o Pěstitelské práce 
o Příprava pokrmů 

 na 2. stupni v předmětech Pracovní činnosti a Svět práce 

 Pracovní činnosti zahrnují tematické okruhy Technické práce, Pěstitelské práce a chovatelství, které se vyučují v 7. 
ročníku. 

 Svět práce zahrnuje tematické okruhy Provoz a údržba domácnosti, Lidské aktivity a životní prostředí, Vztah člověka k 
prostředí a Svět práce, je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. 

 Získané znalosti a dovednosti mohou žáci 8. a 9. ročníku rozvíjet i ve volitelných předmětech Technická praktika, 

Pěstitelské práce a Příprava pokrmů. 

 Oblast má vazbu na osobnostní, etickou, sociální, environmentální výchovu a výchovu ke zdraví. 

 Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 

 pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce 
 osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování 

práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě 

 vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní 

činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku 

 poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka 
 autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře 
 chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení 

podnikatelského myšlení- orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a 

osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního 

profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci 

 

5.9.1 Pracovní činnosti 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 1 1 

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

1+1 
  

 

 

Pracovní činnosti 
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Charakteristika předmětu 

 Předmět pracovní činnosti patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V předmětu pracovní činnosti se žáci učí 

pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i v týmu. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité 

informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. 

 Vzdělávací obsah je rozdělen na 4 tematické okruhy: 

 Práce s drobným materiálem - obsahem je vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání 

vlastních materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů, jednoduché pracovní postupy a 

organizace práce, lidové zvyky, tradice a řemesla 

 Konstrukční činnosti - obsahem je práce se stavebnicemi (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování 

modelů, práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 

 Pěstitelské práce - obsahem jsou základní podmínky pro pěstování rostlin, péče o nenáročné rostliny, 

pěstování rostlin ze semen, pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorování 

 Příprava pokrmů - obsahem jsou pravidla správného stolování, příprava tabule pro jednoduché 

stolování Učivo s výstupy Provoz a údržba domácnosti se realizuje v předmětu Svět práce 8. 

ročník. 

 Učivo a výstupy Využití digitálních technologií se realizuje v předmětu Informační a komunikační technologie. 

 Učivo a výstupy Práce s laboratorní technikou v předmětech oboru Člověk a příroda. 

 V 8. a 9. ročníku je možno tyto tematické okruhy dále rozvíjet formou volitelných předmětů Příprava pokrmů, Pěstitelství 

a Technická praktika s dotací 1 hodina týdně. 

 Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  

  

Časové a organizační vymezení 

 Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět v těchto ročnících: 

 1. až 5. ročník - 1 hodina týdně  

 7. ročník - 2 hodiny týdně 

 Organizace – výuka probíhá ve třídách, v počítačových učebnách, školních dílnách, na školním pozemku a školní 

kuchyňce.  

 Z důvodu lepšího využití času mají třídy 7. ročníku, které se dělí, 14 denní cyklus střídání tematických okruhů Pěstitelské 

práce a chovatelství a Technické práce po 2 vyučovacích hodinách týdně. 

 

Metody a formy práce 

 frontální výuka, samostatná a skupinová práce, audiovizuální technika, exkurze a výstavy 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

 Kompetence k řešení problémů 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 

 Kompetence komunikativní 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
o respektuje pravidla ochrany životního prostředí 

Pracovní činnosti 
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o chová se zodpovědně vůči životnímu prostředí 
 Kompetence pracovní 

o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- učí žáka vyhledávat, porovnávat a třídit informace 

- snaží se, aby si žák uvědomil propojení mezi jednotlivými přírodními vědami 

- učí vyvozovat závěry na základě praktického pozorování a pokusu 

- vede žáka k posuzování výsledků své práce a k porovnávání s očekávanými cíli 

• Kompetence komunikativní 

- učí porozumění různým textům, obrazovým materiálům, návodům a plánům 

• Kompetence občanské 

- klade důraz na respektování pravidel ochrany přírody 

- vychovává žáka k zodpovědnému chování nejen k sobě samému, ale i k životnímu prostředí 

• Kompetence pracovní 

- připravuje žáka ke zvládnutí základních pracovních postupů a dovedností při práci 

- dohlíží na správnost daných pracovních postupů a používání správných pracovních 
nástrojů 

- klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce a vymezených pravidel 

- motivuje žáka k tvořivému řešení pracovního úkolu a využití poznatků z jiných oborů 

- klade důraz na organizaci práce, pozornost na pracovní výkon a dokončení práce 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Jsme Evropané 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Poznávání lidí 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí 

 

Pracovní činnosti 
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5.9.1.1 1. ročník 

1 týdně, P 

1. Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s drobným materiálem 

- snaží se mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a 
skládat papír, vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru - 
dovede navlékat, aranžovat, třídit při sběru přírodní materiál 
- snaží se pracovat podle slovního návodu nebo předlohy 
-učí se stříhat textil a nalepit textilii 

Práce s drobným materiálem 
- papír 
- přírodniny 
- textil 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Výtvarná výchova 

1. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé kolem nás 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Výtvarná výchova 

Uplatňování subjektivity 

2. Konstrukční činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Konstrukční činnosti 

- snaží se sestavovat stavebnicové prvky, montovat a demontovat 
stavebnici 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Prvouka 

Místo, kde žijeme 

Prvouka 

1. ročník 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 
Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

3. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské činnosti 

- učí se základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání 

Pěstitelské činnosti 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 

1. ročník 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 
Člověk a jeho zdraví 

Pracovní činnosti 
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4. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmů 

- zná základy správného stolování a společenského chování 

Příprava pokrmů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 
1. ročník 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 

5.9.1.2 2. ročník 

1 týdně, P 

1. Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s drobným materiálem 

- umí mačkat, trhat, lepit, stříhat, vystřihovat, překládat a 
skládat papír 
- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 
- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit 
při sběru přírodní materiál 
- pracuje podle slovního návodu nebo předlohy 
- učí se navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 
- učí se zadní steh 
- učí se přišít knoflíky 
- slepí textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

Práce s drobným materiálem 
- papír, karton 
- přírodniny 
- textil 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Výtvarná výchova 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

2. Konstrukční činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Konstrukční činnosti 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky 
- snaží se montovat a demontovat stavebnici 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a  prostoru 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

Matematika 
Geometrie v rovině a  prostoru 

Pracovní činnosti 
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3. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské činnosti 

- zná základy péče o pokojové květiny - otírání listů, zalévání 
- umí zasít semena 
- provádí pozorování 

Pěstitelské práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

4. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmu 

- chová se vhodně při stolování 
- zná zásady správného stolování 
- učí se připravit tabuli pro jednoduché stolování 
- připraví s pomocí jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 

Příprava pokrmů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 
Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 
2. ročník 

Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Prvouka 
Rozmanitost přírody 

5.9.1.3 3. ročník 

1 týdně, P 

1. Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s drobným materiálem 

- ČSP-3-1-01 vytváří jednoduchými postupy různé předměty 
z tradičních i netradičních mateiálů 
- umí mačkat, trhat, lepit, polepovat, stříhat, vystřihovat, 
překládat a skládat papír 
- umí vytvářet jednoduché prostorové tvary z papíru 
- dovede navlékat, aranžovat, dotvářet, opracovávat a třídit 
při sběru přírodní materiál 
- ČSP-3-1-02 pracuje podle slovního návodu a předlohy 
- umí navléknout jehlu, udělat uzel, stříhat textil 
- naučí se zadní steh 
- umí přišít knoflíky 
- umí slepit textilii, vyrobí jednoduchý textilní výrobek 

Práce s drobným materiálem 
- papír, karton 
- přírodniny 
- textil, odpadový materiál 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Prvouka 
Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

Pracovní činnosti 
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2. Konstrukční činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Konstrukční činnosti 

- dovede sestavovat stavebnicové prvky  

- ČSP-3-2-01 zvládá elementární dovednosti a činnosti 
při práci se stavebnicemi 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

Prvouka 
3. ročník 

Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 

Český jazyk a literatura 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
Geometrie v rovině a prostoru 

3. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské činnosti 

- pečuje o pokojové květiny - otírání listů, zalévání, kypření 
- umí zasít semena 
- ČSP-3-3-01 provádí pozorování přírody, zaznamená a 
zhodnotí výsledky pozorování 
- ČSP-3-3-02 pečuje o nenáročné rostliny 

Pěstitelské práce 
- základní podmínky pro pěstování rostlin (i pokojových) 
- pěstování ze semen v místnosti 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Prvouka 

Rozmanitost přírody 

Prvouka 
3. ročník 

Rozmanitost přírody 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

3. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmů 

- připraví s pomocí jednoduchý pokrm (studená kuchyně) 
- ČSP-3-4-01 připraví tabuli pro jednoduché stolování 
- ČSP-3-4-02 chová se vhodně při stolování 

Příprava pokrmů 
- pravidla správného stolování 
- jednoduchá úprava stolu 
- výběr a nákup potravin 
Hygiena při práci  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
3. ročník 

Komunikační a slohová výchova 
Prvouka 

Člověk a jeho zdraví 

Prvouka 
3. ročník 

Člověk a jeho zdraví 
Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

5.9.1.4 4. ročník 

1 týdně, P 

1. Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s drobným materiálem 

- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 
- vytváří jednoduché prostorové konstrukce 
- seznámí se se základy aranžování a využití samorostů- 
seznámí se při činnosti s různým materiálem s prvky lidových 
tradic 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- zvládne různé druhy stehu - přední, zadní 
- udržuje pořádek na svém pracovním místě, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu 

Práce s drobným materiálem 
- papír, karton 
- přírodniny 
- textil, odpadový materiál 
Bezpečnost při práci 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kreativita 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
4. ročník 

Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 
Rozmanitost přírody 

Přírodověda 

4. ročník 
Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 

 

Pracovní činnosti 
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2. Konstrukční činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Konstrukční činnosti 

- montuje a demontuje stavebnici 
- snaží se sestavovat složitější stavebnicové prvky 
- pracuje podle slovního návodu, předlohy 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi (plošnými, konstrukčními, prostorovými) 
- práce s návodem 
Bezpečnost při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
Číslo a početní operace 

3. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské činnosti 

- zná základy péče o pokojové květiny 
- zná rozdíl mezi setím a sázením 
- umí zvolit podle druhu pěstitelských činností správné 
pomůcky, nástroje a nářadí 
- ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové a jiné 
rostliny 
- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne 
první pomoc při úrazu 

Pěstitelské činnosti 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování pokojových rostlin 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
Bezpečnost při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

4. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmu 

- orientuje se v základním vybavení kuchyně 

- seznámí se s přípravou jednoduchých pokrmů studené 
kuchyně 

- zná pravidla správného stolování a společenského chování 

- dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 
pomoc při úrazu 

- udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch 

Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla správného stolování 
Bezpečnost při práci 

Hygiena při práci  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 

Přírodověda 

4. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 

Komunikační a slohová výchova 
 

Pracovní činnosti 
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5.9.1.5 5. ročník 

1 týdně, P 

1. Práce s drobným materiálem 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s drobným materiálem 

- ČSP-5-1-01 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a 
postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného 
materiálu 
- dovede vyřezávat, děrovat, polepovat, tapetovat 
- vytváří prostorové konstrukce 
- seznámí se se základy aranžování a využití samorostů 
- ČSP-5-1-02 využívá při tvořivých činnostech s různým 
materiálem prvky lidových tradic 
- zvládne různé druhy stehu - přední, zadní, ozdobný 
- seznámí se s látáním a tkaním 
- zná rozdíl mezi osnovou a útkem 
- seznámí se s háčkováním 
- 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 

Práce s drobným materiálem 
- papír, karton 
- přírodniny 
- textil, odpadový materiál 
Bezpečnost a hygiena při práci 
  

2. Konstrukční činnosti 

3. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské činnosti 

- zná základy péče o pokojové květiny, umí vyhledat 
informace dostupné v literatuře 
- zná rozdíl mezi setím a sázením 
- seznámí se s rostlinami jedovatými, rostlinami jako drogy, 
alergiemi, zná některé chráněné rostliny 

- ČSP-5-3-01 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, 
samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 
- 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 úraze 

Pěstitelské činnosti 
- základní podmínky pro pěstování rostlin 
- pěstování pokojových rostlin 
- pěstování rostlin ze semen v místnosti 
Bezpečnost a hygiena při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Rozmanitost přírody 

Přírodověda 

5. ročník 
Rozmanitost přírody 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Konstrukční činnosti 

- ČSP-5-2-01 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou 
montáž a demontáž 
- dovede sestavovat složitější stavebnicové prvky 
- 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 

Konstrukční činnosti 
- práce se stavebnicemi (plošnými,konstrukčními,prostorovými) 
- práce s návodem 
- práce s předlohou a s jednoduchým náčrtem 
Bezpečnost a hygiena při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Psychohygiena 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

Matematika 

5. ročník 
Geometrie v rovině a prostoru 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

Pracovní činnosti 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

 

4. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmu 
- ČSP-5-4-01 orientuje se v základním vybavení kuchyně 

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 

Příprava pokrmů 
- základní vybavení kuchyně 
- výběr a nákup potravin 
- jednoduchá úprava stolu 
- pravidla správného stolování 

Bezpečnost a hygiena při práci 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Komunikace 
Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

5. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Přírodověda 

Člověk a jeho zdraví 

Přírodověda 

5. ročník 
Člověk a jeho zdraví 

Český jazyk a literatura 

Literární výchova 

5.9.1.6 7. ročník 

1+1 týdně, P 

1. Pěstitelské práce a chovatelství 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce na školním pozemku 

- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol správně a ve 
stanoveném rozsahu i termínu 
- ČSP-9-3-01 volí vhodné pracovní postupy při pěstování 
vybraných rostlin 
- provede 
- provede jednoduché pěstitelské činnosti, pokusy a 
pozorování, předvede způsoby ošetřování rostlin 
- uvede hlavní zásady pěstování vybraných rostlin 
- ČSP-9-3-03 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí 
jejich údržbu 
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízením 
- uvede, předvede základní způsoby ošetřování okrasných 
dřevin, pokojových rostlin aj. 
- ČSP-9-3-02 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 
- uvede příklady známých vztahů rostlin a zdraví člověka - 
prokáže osvojení požadovaných základních pracovních dovedností 
a návyků 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 
prostředí 
- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany při práci, 
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou kázeň 
- na modelových situacích předvede poskytnutí první pomoci 

• Chovatelství 
- ČSP-9-3-04 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat 
a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 
- ČSP-9-3-05 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny 
a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 
způsobeného zvířaty 

Základní podmínky pro pěstování rostlin, příprava záhonu, půda - 
hlavní druhy zeleniny, osivo, sadba, příprava osiva, předpěstování 
zeleninové sadby, péče o rostliny, výpěstky, skleníky a pařeniště - 
druhy ovocných rostlin, rozmnožování a řez ovocných rostlin, výživa 
a hnojení ovocných dřevin, škůdci a ochrana ovocných dřevin, 
sklizeň a skladování ovoce 
- šlechtění rostlin 
- okrasné rostliny v interiéru a exteriéru, pěstování vybraných 
okrasných dřevin, květin a jejich význam, alternativní způsoby 
pěstování rostlin (hydroponie, bonsaje), rozdělení a charakteristika 
okrasných rostlin, základy ošetřování pokojových rostlin, 
rozmnožování okrasných rostlin 
- řez, vazba, úprava květin, sušení rostlin, výběr rostlin pro sušení, 
jednoduchá vazba, velikonoční vazba 
- léčivé rostliny, rostliny a zdraví, rostliny jako drogy (léčivé účinky, 
jedovatost, alergie) 
- práce pro zlepšení školního prostředí 
- ochrana rostlin a půdy 
- hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci 
- ochrana pracovního a životního prostředí 
Chovatelství 
- chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost 
chovu, kontakt se známými a neznámými zvířaty 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 
7. ročník 

Stavba a funkce organismů 
Společenstva vybraných ekosystémů 

Výchova ke zdraví 
8. ročník 

Rizika ohrožující zdraví a jejich 
prevence 

 

Pracovní činnosti 
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2. Technické práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČSP-9-1-01 provádí jednoduché práce s technickými 
materiály a dodržuje technologickou kázeň  
- 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 
- 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 
- ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, 
jednoduchého programu daný model  
- ČSP-9-2-02 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční 
prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.  
- ČSP-9-2-03 provádí montáž, demontáž a údržbu 
jednoduchých předmětů a zařízení  
- ČSP-9-2-04 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce 
a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu 
- ČSP-9-6-04 dodržuje pravidla bezpečné práce a ochrany 
životního prostředí při experimentální práci 

Grafická komunikace 
- technické kreslení, technické náčrty a výkresy, čtení technických 
výkresů 
- čtení technických výkresů ve dřevozpracujícím průmyslu 
- čtení technických výkresů v oblasti kovovýroby, zhotovení a čtení 
nákresů v kovovýrobě  
Měření a orýsování výrobku 
- základní práce s technickými tabulkami práce podle technických 
výkresů s materiály: dřevo, plasty, kovy 
- vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi (dřevo, plasty, kovy) 
Třídění oceli podle použití 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálů: 
dřevo, plasty, kovy 
Práce se dřevem 
- řezání, vrtání, spojování, čepování, lepení, povrchová úprava 
Práce s kovy 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, povrchová úprava, výrobek z více 
částí, spojování kovů, závity, nýty, pájení 
Práce s plasty 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, spojování, tepelné tvarování 
Jednoduché domácí spotřebiče 
- zásady údržby 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opravování 
Montáž a demontáž, oprava školního nářadí a náčiní 
Úloha techniky v životě člověka zneužití techniky 
Práce pro zlepšení školního prostředí 
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci 
Ochrana pracovního a životního prostředí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 Fyzika 
6. ročník 

Vlastnosti látek a těles 

Český jazyk a literatura 
7. ročník 

Komunikační a slohová výchova 

Matematika 
6. ročník 

Geometrie v rovině a prostoru 
 

5.9.2 Svět práce 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

1 1 

 

Charakteristika předmětu 

 Svět práce je povinný předmět v 8. a 9. ročníku. 

 V rámci předmětu si žáci 8. ročníku osvojují pracovní dovednosti a návyky týkající se péče o domácnost, seznamují se s 

dodržováním bezpečnosti práce a základních hygienických pravidel. Žáci se seznámí se základními otázkami environmentální 

výchovy. Žáci se učí poznávat své možnosti, pracovat ve skupině, rozšiřují své komunikační schopnosti. 

 V 9. ročníku žáci poznávají jednotlivé profese z hlediska pracovních činností, předmětů a pracovního prostředí. 

Seznamují se s typem odborné kvalifikace a systémem středního školství v naší republice. Plánují si svou životní dráhu či 

kariérový růst. Učí se orientovat na trhu práce, psát profesní životopis a motivační dopis. Zároveň poznávají pracovní 

možnosti v rámci EU. Součástí předmětu je i etická výchova, která je zaměřena na osobnostní rozvoj žáka. 

Pracovní činnosti 

Svět práce 
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Časové a organizační vymezení 

 Svět práce se vyučuje v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 1 vyučovací hodina týdně. 

 Výuka probíhá v běžných učebnách, popř. v počítačové učebně.  

 

Metody a formy práce 

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, prezentace, práce na PC 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o ze získaných výsledků vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
o na základě dosažených výsledků hledá souvislosti a plánuje vlastní rozvoj 

 Kompetence k řešení problémů 
o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
o texty a schémata tvořivě využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 Kompetence občanské 
o chová se zodpovědně vůči sobě 
o respektuje pravidla ochrany životního prostředí 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o nahlíží na problém z různých úhlů pohledu, zajímá se o širší souvislosti budoucí profese 
o orientuje se v možnostech podnikání v rámci zvolené profese 
o chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 
o rozvíjí své podnikatelské myšlení 

 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

 Kompetence k učení 

- učí žáky vyhledávat a třídit, zobecňovat a porovnávat získané informace 

- vede žáky k rozlišování mezi názorem a faktem 

- pomáhá při plánování vlastního rozvoje a budoucnosti 

 Kompetence k řešení problémů 

- pomáhá žákům při mapování daného problému, hledání vhodných řešení s ohledem na 
vlastní možnosti 

- povzbuzuje žáky při případných neúspěších, pomáhá při jejich nápravě 

 Kompetence komunikativní 

- podporuje týmovou spolupráci žáků 

- rozvíjí využívání současných informačních zdrojů (PC) 

- učí žáka využívat vhodná schémata a texty týkající se společenského dění 

 Kompetence sociální a personální 

- vede žáky k ohleduplnosti a schopnosti vážit si práce druhých 

- učí žáky spravedlivě hodnotit svůj výkon i výkony druhých 

- rozvíjí spolupráci mezi žáky 

Svět práce 
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 Kompetence občanské 

- učí žáky přijímat zodpovědnost za vlastní rozhodnutí 

- vede žáky k respektování pravidel ochrany životního prostředí 

 Kompetence pracovní 

- vede žáky k vhodnému výběru povolání vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce 

- rozvíjí u žáků povědomí o podnikatelské činnosti a riziku vlastního podnikání 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  

 Vztah člověka k prostředí 

5.9.2.1 8. ročník 

1 týdně, P 

1. Péče o domácnost 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- ČSP-9-4-02 ovládá jednoduché pracovní postupy při 
základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k 
obsluze běžných domácích spotřebičů 
- ČSP-9-5-01 používá základní kuchyňský inventář a 
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 
- ČSP-9-5-02 připraví jednoduché pokrmy v souladu se 
zásadami zdravé výživy 
- ČSP-9-5-03 dodržuje základní principy stolování, 
společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti 
- ČSP-9-5-04 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; 
poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni 
- ČSP-9-4-03 správně zachází s pomůckami, nástroji, 
nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí 
údržbu 
- ČSP-9-4-04 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní 
pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu 
elektrickým proudem 

- údržba oděvů, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad 
na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace, spotřebiče v 
domácnosti 
- kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku a čistoty, 
bezpečnost a hygiena provozu  
- potraviny – výběr, nákup, skladování, skupiny potravin, sestavování 
jídelníčku  
- příprava pokrmů – úprava pokrmů za studena, základní způsoby 
tepelné úpravy, základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů  
- úprava stolu a stolování – jednoduché prostírání, obsluha a chování 
u stolu, slavnostní stolování v rodině, zdobné prvky a květiny na stole 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Fyzika 

8. ročník 
Elektrický proud 

Příprava pokrmů 

8. ročník 
Provoz kuchyně 

Fyzika 

8. ročník 
Elektrický náboj a pole 

Výchova k občanství 

6. ročník 
Já a hospodaření 

 

 

Svět práce 
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2.  Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Zemědělství a životní prostředí 
- zná princip ekologického zemědělství a rozumí jeho 
výhodám i nevýhodám 
- zná rizika chemického hnojení a dokáže uvést jeho 
alternativy 
Doprava a životní prostředí 
- vysvětlí dopad jednotlivých druhů dopravy na životní 
prostředí, navrhne konkrétní opatření ke snížení tohoto dopadu 
- ví, jak lze předcházet negativním vlivům dopravy a pokládá 
to za důležité 
Průmysl a životní prostředí 
- rozumí, jaký vliv měla průmyslová revoluce na životní 
prostředí 
- zná křivku růstu lidské populace 
- vysvětlí dopad různých průmyslových odvětví na životní 
prostředí 
Odpady a hospodaření s odpady 
- chápe užitečnost a nutnost třídění odpadu a odpad sám 
také (v rámci svých možností) třídí 
- navrhne opatření vedoucí ke snížení produkce odpadu ve 
škole, v domácnosti 
Ochrana přírody a kulturních památek 
- uvědomuje si význam ochrany přírody a kulturních 
památek 
Změny v krajině 
- porovná vzhled krajiny v minulosti se současnou krajinou 
- uvědomuje si důsledky lidské činnosti v krajině pro člověka 
i pro životní prostředí 

Zemědělství a životní prostředí 
– vývoj, chemizace zemědělství, ekologické zemědělství 
Doprava a životní prostředí 
– druhy dopravy a ekologická zátěž 
Průmysl a životní prostředí 
– průmyslová revoluce, demografický vývoj, urbanizace, vlivy 
průmyslu na prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj 
Odpady a hospodaření s odpady 
– odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady 
Ochrana přírody a kulturních památek 
– význam ochrany přírody a kulturních památek, právní řešení, 
příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti 
Změny v krajině 
– krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit jejich reflexe a perspektivy 

  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

  

3. Vztah člověka k prostředí 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
Náš životní styl 
- posoudí vliv jednotlivých druhů energie na životní prostředí 
- zná možnosti, jak lze šetřit energií 
- analyzuje provoz domácnosti nebo školy z hlediska dopadu 
na životní prostředí a navrhne konkrétní opatření vedoucí ke 
snížení tohoto dopadu 
- posoudí vliv vlastního chování na životní prostředí 
- popíše životní cyklus vybraného výrobku (výroba, doprava, 
používání, likvidace) a hodnotí vliv jednotlivých fází na životní 
prostředí; uvede návrhy konkrétních opatření, kterými může sám 
přispět ke snížení environmentálního dopadu 
Aktuální ekologické problémy 
- uvede závažné ekologické problémy v ČR i ve světě 
- objasní nutnost zachování čistoty vody, ovzduší a půdy 
Prostředí a zdraví 
- vyjmenuje vlivy prostředí na člověka 
- vysvětlí a na konkrétních příkladech ilustruje souvislosti 
mezi životním prostředím a vlastním zdravím 
Nerovnoměrnost života na Zemi 
- zná principy udržitelného rozvoje 
- dokáže u vybraných zemí vysvětlit vztah mezi podmínkami 
prostředí a společenským vývojem 

 
Náš životní styl 
– spotřeba věcí, energie, způsoby jednání a vlivy na prostředí 
Aktuální ekologické problémy 
– příklady, jejich příčiny, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby 
řešení, hodnocení, vlastní názor 
Prostředí a zdraví 
– rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich působení, možnosti a 
způsoby ochrany zdraví 
Nerovnoměrnost života na Zemi 
– rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, 
příčiny a důsledky, principy udržitelného rozvoje 

 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Základní podmínky života 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

  

 

Svět práce 
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5.9.2.2 9. ročník 

1 týdně, P 

1. Osobnostní rozvoj 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 
- ČSP-9-8-04 prokáže v modelových situacích schopnost 
prezentace své osoby při vstupu na trh práce 

Člověk a práce 
- práce a pracovní činnost jako příležitost k seberealizaci 
- formy fyzické a duševní práce, obory lidské činnosti 
Osobnostní rozvoj 
- sebepoznání, sebepojetí 
- seberegulace, sebeorganizace 
- hodnoty, postoje, etika 
- psychohygiena 
- kreativita 
Komunikace 
- prostředí vytvářené člověkem, řeč lidských skutků 
- empatie, aktivní naslouchání 
- řeč těla, zvuků a slov 
- verbální a neverbální sdělení 
- rétorika, dialog 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
  

2. Volba profesní orientace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Profesní orientace 

- ČSP-9-8-01 orientuje se v pracovních činnostech vybraných 
profesí 

• Moje budoucnost 
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní 
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy 
s druhými lidmi i kvalitu života 
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování 
individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek 

Volba profesní orientace 
- základní principy, osobní zájmy a cíle, osobní vlastnostia 
schopnosti 
Možnosti vzdělávání 
- náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení 
- informace a poradenské služby 
Moje budoucnost 
- životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní 
změny,sebezměna 
- význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
  

3. Trh práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Trh práce 

- posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného 
povolání a profesní přípravy 

Trh práce 
- požadavky kvalifikační a zdravotní 
- pracovní činnosti, prostředky, předměty 
- rovnost příležitostí na trhu práce 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Výchova k občanství 

9. ročník 
Člověk, stát a hospodářství 

4. Zaměstnání 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zaměstnání 

- využije profesní informace a poradenské služby pro výběr 
vhodného vzdělávání 
- prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své 
osoby při vstupu na trh práce 

Zaměstnání 
- způsoby hledání zaměstnání, životopis, práce a povinnosti 
- problémy nezaměstnanosti, úřady práce, sociální podpory 
Podnikání 
- druhy a struktura organizací 
- formy podnikání 
- trh práce v regionu 
Pracovní příležitosti v zemích EU 
- formy a podmínky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
  Výchova k občanství 

9. ročník 
Člověk, stát a hospodářství 

  

Svět práce 
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 Volitelné předměty 
Charakteristika oblasti 

 Školní vzdělávací program umožňuje individuální rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima a 

pomáhá rozvíjet jeho talent, nadání a zájmy. 

 Škola nabízí výuku ve volitelných předmětech. Volitelné předměty doplňují a rozvíjejí povinné předměty. Volitelné 

předměty jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků. Žák si vybírá volitelné přeměty na základě svých zájmů, schopností a 

dovedností, mimo jiné i s ohledem na výběr svého budoucího povolání. Volitelný předmět mu také může pomoci při různých 

obtížích. Při výuce volitelných předmětů používají učitelé, s přihlédnutím k povaze předmětu, stejné výchovné a vzdělávací 

strategie jako u předmětů povinných. Na škole nabízíme tyto volitelné předměty: 

 Seminář z českého jazyka (spjatost s ČJ) 
 Seminář z anglického jazyka (spjatost s AJ) 
 Seminář z matematiky (spjatost s M) 
 Informační a komunikační technologie (spjatost s IT) 
 Seminář z dějepisu (spjatost s D) 
 Seminář z přírodopisu (spjatost s Př) 
 Užité v ýtvarné činnosti (spjatost s Vv) 
 Míčové hry (spjatost s Tv) 
 Příprava pokrmů (spjatost s Pč) 
 Pěstitelské práce (spjatost s Pč) 
 Technická praktika (spjatost s Pč) 

 Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Žáci 8. a 9. tříd si mohou vybrat z nabídky volitelných předmětů dva dle svého zájmu. Tyto předměty se pak na škole 

vyučují v blocích s celkovou disponibilní dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku (1 hodina týdně na 1 vyučovací předmět). 

Celkový počet hodin a předmětů v rámci školy je přizpůsoben dle zájmu žáků a organizačním možnostem školy v daném 

školním roce. Všechny volitelné předměty mají návaznost na povinné předměty. 

5.10.1 Seminář z českého jazyka 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Seminář z českého jazyka vychází z konkrétní oblasti v RVP a je zaměřeno na: 

 orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama 
 rozvoj emocionálního a estetického cítění 
 rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu 
 porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznání záměru autora a hlavní 

myšlenky 
 využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a 

dovedností potřebnýchk dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání, učení žáků vlastní tvorbě a prezentaci 

 Vyučovací předmět je úzce spjat s dramatickou výchovou, matematikou, s naukovými a výchovnými 

předměty, s informačními a komunikačními technologiemi. 

  

Volitelné předměty 
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Časové a organizační vymezení 

 Povinně volitelný předmět Seminář z českého jazyka se vyučuje 1 hodinu týdně v 8. a 9. ročníku a  jeho obsah je 

zaměřen především na jazykovou výchovu. 

 Žáci každého ročníku pracují během vyučovací hodiny ve třídě nebo v počítačové učebně. 

 

Metody a formy práce 

  Žáci využívají k učení různé formy a metody práce (frontální výuka, samostatná práce, projektové 

vyučování, problémové učení, práce s jazykovými příručkami a slovníky, rozbory textů). Během hodiny učitel a 

žáci používají všechny dostupné vyučovací pomůcky. 

  

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o poznává smysl a cíl učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o posuzuje situace 
o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 

 Kompetence komunikativní 
o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 
o písemně zaznamenává své myšlenky 
o čte plynule, rozumí přečtenému a je schopen interpretovat 
o čte různé druhy textu 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o využívá získané komunikativní dovednosti 
 Kompetence sociální a personální 

o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 

 Kompetence občanské 
o odmítá nátlak, útlak a hrubé zacházení 
o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 

 Kompetence pracovní 
o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- pozitivně motivuje žáka 

- vede žáka k používání vhodných učebních pomůcek (slovníky, encyklopedie, jazykové 

příručky, PC programy, interaktivní tabule a jinou audiovizuální techniku) a dostupných 

informačních zdrojů 

- zaměřuje se na zadávání témat, která úzce souvisí se životem 

- podněcuje žáka k sebekontrole 

Seminář z českého jazyka 
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• Kompetence k řešení problémů 

- motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další 
možnosti 

- vede žáka k analýze přečtených textů a kritickému posouzení jejich obsahu, 

porovnání jevů, zjištění shod a odlišností, třídění podle hledisek, zobecnění 

- zařazuje úkoly zaměřené na využití žákových zkušeností (získaných ze samostudia a 

četby) a jeho úsudku 

• Kompetence komunikativní 

- zařazuje řečnická cvičení a slohové práce na dané téma 

- využívá diskusní kroužky a besedy 

- nabízí žákovi různé formy kulturního vyžití (filmy, divadelní představení, koncerty, 

interaktivní výstavy, návštěvy knihoven, muzeí a galerií) 

• Kompetence sociální a personální 

- podporuje poklidné a přátelské vztahy ve vyučovacím procesu 

- napomáhá k posilování sebedůvěry žáka a jeho individuálnímu rozvoji 

- zařazuje skupinovou práci a důsledně trvá na dodržování stanovených pravidel (organizace 

práce, rozdělení rolí, spolupráce) 

• Kompetence občanské 

- podporuje vhodné projevy chování a komunikace 

- motivuje žáka k pozitivním postojům k uměleckým dílům, k ochraně kulturního 

dědictví a ocenění našich tradic 

• Kompetence pracovní 

- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost připravovat se na výuku a plnit zadané úkoly 

- dbá na udržování pořádku, hygienu a bezpečnosti při práci 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka 
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5.10.1.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tvarosloví 

- rozlišuje spisovný jazyk a jeho obecnou podobu 
- rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby 
a zásady tvoření českých slov 
- zvládá pravopis lexikální, slovotvorný a morfologický ve 
větě jednoduché i v souvětí 
- rozpozná přenesené pojmenování, zvl. ve frazémech 
- zvládá spisovnou výslovnost a pravopis běžně užívaných 
cizích slov 

• Skladba 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 
a v souvětí 
- v písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě 
jednoduché a v souvětí 

Tvarosloví 
- slovní druhy 
- procvičování tvarů a koncovek jmen a sloves 
- cizí jména 
Skladba 
- věty hlavní, vedlejší 
- druhy vět vedlejších 
- významové poměry mezi větami 
- jazykové rozbory 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.10.1.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Jazyková výchova 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tvarosloví 

- rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby, příklady v 
textu je dokládá 
- rozpoznává přenesená pojmenování 
- spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 
- samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, 
Slovníkem spisovné češtiny, popř. s jinými jazykovými příručkami 
- třídí slovní druhy 
- tvoří spisovné tvary slov 
- vhodně používá správné tvary slov ve své komunikaci 

• Skladba 
- rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě 
a souvětí 
- orientuje se ve složitějších souvětích 
- v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, 
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí 
- rozlišuje spisovný jazyk, obecnou češtinu a nářečí a 
zdůvodňuje jejich užití 

Tvarosloví 
- tvoření a význam slova, věcné významy slov 
- synonyma, antonyma, homonyma 
Skladba 
- všestranné jazykové rozbory 
- diktáty a pravopisná cvičení 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 

  

Seminář z českého jazyka 
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5.10.2 Seminář z anglického jazyka 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Seminář z anglického jazyka je volitelným předmětem, který je zaměřen na dokonalejší osvojení již studovaného cizího 

jazyka a k získání větší samostatnosti a jistotě užívání známého jazykového materiálu v tematicky širších a obsahově 

náročnějších projevech. Vede žáky k porozumění jednoduchých a zřetelně vyslovovaných promluv, které se týkají 

osvojovaných témat. Žáci by měli získat dovednost dorozumět se v běžných každodenních situacích, rozumět krátkým a 

jednoduchým textům a vyhledat požadované informace. Získávají další informace z oblasti reálií anglicky mluvících zemí. 

Jsou vedeni k porozumění informací v jednoduchých poslechových textech, pronesených v přirozeném tempu a s přirozenou 

intonací. Součástí předmětu je zdokonalení se v používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka. 

Vyučovací předmět seminář z anglického jazyka je úzce spjat s infomační a komunikační technologií, hudební výchovou, 

výtvarnou výchovou, výchovou k občanství, zeměpisem. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 8. ročník – 1 hodina týdně 
 9. ročník – 1 hodina týdně 

 Pro výuku anglického jazyka je k dispozici odborná jazyková učebna. 

Metody a formy práce: 

 Skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení, projektové vyučování, práce se slovníky, analýza 

textů a posouzení jejich obsahu, besedy, prezentace. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
 Kompetence k řešení problémů 

o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost, nenechá se odradit případným 

nezdarem 

 Kompetence komunikativní 
o čte různé druhy textu 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 
o využívá získané komunikativní dovednosti 

 Kompetence sociální a personální 
o dovede přiměřeně prosadit sám sebe a své zájmy 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
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Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- hodnotí práci žáka a učí žáka pracovat s chybou 

- vede žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání 

- na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- volí vhodné výukové metody s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáka 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení 

- vede žáka k tomu, aby se nenechal odradit případnými dílčími nezdary a vytrvale hledal 

konečné řešení problému 

• Kompetence komunikativní 

- rozvíjí porozumění přiměřenému textu v AJ 

- předkládá žákovi různé druhy textů, plánů, map, schémat a učí ho s nimi pracovat a 

orientovat se v nich 

- připravuje žáka na komunikaci a dialog s jinými lidmi, na naslouchání jim 

- rozvíjí schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování a aplikaci gramatických jevů 

• Kompetence sociální a personální 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- vede žáka k přiměřenému prosazování sebe sama a respektování pravidel práce v týmu 

• Kompetence občanské 

- vychovává žáka jako svobodného občana, který uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- podporuje strategické myšlení, které vede k vytvoření správných pracovních návyků 

- vede žáka k dodržování bezpečnostních pravidel a hygienických zásad 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Objevujeme Evropu a svět 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kreativita 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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5.10.2.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 
konverzace, která se týká osvojovaných témat 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti 
rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Anglický jazyk 

8. ročník 
Poslech s porozuměním 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do krátkých jasně 
strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví, co bude dělat, 
kam půjde a na podobné výpovědi reaguje 
- zapojí se pomocí slovních spojení a vět do strukturovaných 
rozhovorů a sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje apod. 
- mluví o své rodině, kamarádech, škole a volném čase - 
popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo 
propojených spojkami a příslovci 

- rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující se 
k probíraným tématům a komunikačním situacím 
- základní gramatické struktury – rozvíjení používání gramatických 
jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

 Výchova k občanství 

6. ročník 
Místo, kde žiji 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledává v nich 
požadované informace 
- porozumí běžným označením a nápisům na veřejných 
místech 
- vyhledává informace v autentických materiálech 

- slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené 
slovní zásoby 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

 Zeměpis 

7. ročník 
Regiony světa - Afrika, Amerika, Asie, 
Antarktida, Austrálie, oceány 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- vyplní základní údaje ve formuláři 
- napíše jednoduché texty o sobě, o rodině, škole, 
volném čase a dalších tématech 
napíše jednoduchý text, dopis, e mail, vzkaz vyjadřující pozvání a 
prosbu za použití jednoduchých vět 

- rozvíjení používaných gramatických jevů k realizaci 
komunikačního záměru žáka 
- společenské a kulturní prostředí - rodina, bydlení, škola, volný čas, 
kultura, sport, počasí, … 
- rozvíjení dostačující slovní zásoby k písemné komunikaci 
vztahující se k probíraným okruhům 
práce se slovníkem 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
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5.10.2.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy 
nebo konverzace, která se týká osvojovaných témat – vybere, 
přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text 

- schopnost rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

  

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

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

- rozvíjení slovní zásoby k ústní komunikaci vztahující se k 
probíraným okruhům 
- rodina 
- volný čas 
- cestování 
- nakupování 
- svátky a oslavy 
- základní gramatické struktury – rozvíjení používání gramatických 
jevů k realizaci komunikačního záměru žáka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kreativita 
Psychohygiena 

  

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- používá slovníky a jazykové příručky 

- vyhledá požadované informace v jednoduchých 
každodenních autentických materiálech 
- rozumí krátkým jednoduchým textům, vyhledá v nich 
požadované informace 

- rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a 
schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému 
jazyka - slovní a větný přízvuk 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- reaguje na jednoduché písemné sdělení 
- vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

- tematické okruhy – rodina, volný čas, nakupování, svátky a oslavy, 
příroda, cestování 
- rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního 
záměru 
- společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Komunikační a slohová výchova 
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5.10.3 Seminář z matematiky 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Předmět rozvíjí základní učivo matematiky se zaměřením na praktické využití matematických znalostí. Žáci si zopakují, 

upevní a rozšíří své poznatky z hodin matematiky. Získané vědomosti umožní žákům lepší orientaci v ekonomických 

problémech domácnosti. Rozvíjí logické myšlení a zrychlí pamětné počítání. Zlepší představu čísla, orientaci v rovině a 

prostoru. Seminář slouží žákům jako vhodná příprava pro studium na středních školách. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Seminář z matematiky je vyučován jako volitelný předmět 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně. 

Výuka probíhá v běžných učebnách, popř. v počítačové učebně. 

 

Metody a formy práce: 

 skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení, práce s kalkulátorem, prezentace 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 
 Kompetence k řešení problémů 

o identifikuje problém 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
o užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 
o obhajuje svůj postoj a návrh řešení 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o písemně zaznamenává své myšlenky 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 
o zná a uplatňuje svá práva 
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 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o nahlíží na problém z různých úhlů pohledu, zajímá se o širší souvislosti budoucí profese 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 

- učí žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech - odhady, 

měřenía porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace 

- rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných 

matematickýchvzorců a algoritmů 

- motivuje žáky k využívání algoritmů a pojmů do souvislostí, k vyvozování závěrů 

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ - připravuje je na 

celoživotníučení 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“) 

- podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů a týmovou spolupráci při řešení problémů 

- rozvíjí různé způsoby myšlení při řešení problémových úloh 

- při řešení problémových úloh učí žáky provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadovat výsledkya volit 

správný postup řešení problému a vyhodnocovat správnost výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo 

problému 

• Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, 

zapojovali sedo diskuze 

- vede žáky k tomu, aby využívali vhodné matematické symboliky, početních operací, 

algoritmůa správných metod řešení, písemně zaznamenávali své myšlenky 

- učí žáky vnímat složitosti reálného světa a porozumět jim z hlediska reálného světa 

• Kompetence sociální a personální 

- učí žáky pracovat v týmech, rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou 

atmosféru vetřídě i ve škole 

- vede k dodržování pravidel a postupů, k respektování odlišných řešení problémů 

- vede k aktivnímu a věcnému řešení problému 

• Kompetence pracovní 

- vede k využívání získaných poznatků, dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce 

- motivuje žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

5.10.3.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- užívá vědomostí a dovedností při řešení úloh z oblasti 
oboru přirozených čísel 
- rozumí elementárním pojmům („o kolik“, „kolikrát“) 
- vnímá vztahy a závislosti mezi čísly 
- rozumí matematickým pojmům násobek, dělitel, dělitelnost, 
prvočíslo 
- užívá vědomostí a dovedností při řešení úloh z oblasti 
oboru celých čísel a racionálních čísel 

- operace s přirozenými čísly včetně zaokrouhlení a odhadu 
- základní matematické pojmy 
- rovnost, nerovnost 
- násobek, dělitel, dělitelnost, prvočíslo 
- operace s celými a racionálními čísly 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Fyzika 
8. ročník 

Elektrický proud 
Vnitřní energie, teplo 
Práce, výkon, energie  

Fyzika 

7. ročník 
Pohyb těles 

2. Geometrie v rovině a prostoru 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 

- pracuje se základními geometrickými objekty (bod, přímka 
a její části, pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný 
útvar ve čtvercové síti) 
- provádí jednoduché konstrukce (rovnoběžka, kolmice, 
pravoúhelník, pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný 
trojúhelník) 
- měří vzdálenosti 
- počítá obvod obrazce a obsah obrazce pomocí čtvercové 
sítě 
- převádí jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času 
- užívá jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času) 
- pracuje s rovinnými útvary, provádí jednoduché konstrukce 
(trojúhelník, čtyřúhelníky) 
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové 
souměrnosti 
- pozná útvary osově souměrné a shodné útvary 
- určí osu souměrnosti 
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové 
souměrnosti 
- pozná útvary středově souměrné a shodné útvary 
- určí střed souměrnosti  
- řeší metrické úlohy (velikosti úhlů, obvod a obsah 
rovinných útvarů, objem a povrch hranolu) 

- základní geometrické objekty - bod, přímka a její části, 
pravoúhelník, trojúhelník, jednoduchý osově souměrný útvar ve 
čtvercové síti 
- jednoduché konstrukce - rovnoběžka, kolmice, pravoúhelník, 
pravoúhlý, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník 
- délka 
- čtvercová síť – obvody a obsahy obrazců 
- jednotky délky, obsahu, objemu, hmotnosti a času 
- trojúhelníky 
- čtyřúhelníky 
- shodná zobrazení – osová a středová souměrnost 
- velikosti úhlů 
- výpočet obvodů a obsahů rovinných útvarů 
- objem a povrch hranolu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

9. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

 

3. Závislosti, vztahy a práce s daty 

Očekávané výstupy Učivo 
žák: 

- užívá elementárních závislostí (přímá a nepřímá úměrnost, 
poměr, měřítko, procenta) 
- užívá funkční vztahy při řešení úloh z praxe- určuje vztah 
přímé a nepřímé úměrnosti 
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem 
- pracuje s měřítky map a plánů 
- řeší aplikační úlohy na procenta 
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek 
– část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným 
číslem, procentem) 
- pracuje se strukturovanými daty 

- přímá a nepřímá úměrnost 
- poměr 
- měřítko 
- procenta 
- tabulka 
- jednoduchý grafický model 
- grafy 

Seminář z matematiky 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační a komunikační technologie 

9. ročník MS 
Office 

 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

- doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok, 
který řadu doplňuje 
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice 
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti 
jsou dány 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 
- řeší elementární slovní úlohy a jednoduché nestandardní 
aplikační úlohy a problémy 
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
- číselné a logické řady 
- číselné a obrázkové analogie 
- logické a netradiční geometrické úlohy 
- elementární slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

5.10.3.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Číslo a proměnná 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- užívá vědomostí a dovedností při řešení úloh z oblasti 
oboru přirozených čísel, celých čísel a racionálních čísel 
- pracuje s proměnnou, provádí úpravy výrazů 
- užívá vzorce (a + b)2, (a - b)2, a2 – b2 
- vyjádří neznámou ze vzorce 
- na základě ekvivalentních úprav řeší lineární rovnice 
s jednou neznámou a ověřuje správnost svého výsledku 
zkouškou 
- řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými, 
provádí zkoušku řešení 
- řeší slovní úlohy z praxe pomocí lineárních rovnic a pomocí 
soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými 

- operace s přirozenými čísly, s celými čísly a s racionálními čísly 
- elementární úpravy výrazů 
- výpočet neznámé ze vzorce 
- lineární rovnice 
- slovní úlohy 
- soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Chemie 

9. ročník 
Výpočty z chemických rovnic 

Fyzika 

7. ročník 
Pohyb těles 

2. Geometrie v rovině a prostoru 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- pracuje s geometrickými objekty (mnohoúhelníky, kružnice, 
kruh, krychle, hranol, válec, jehlan) 
- provádí konstrukce rovinných útvarů 
- řeší metrické úlohy v rovině a prostoru 
- užívá jednotek délky, obsahu a objemu 

- rovinné útvary (mnohoúhelníky, kružnice, kruh) 
- tělesa (krychle, hranol, válec, jehlan) 
- konstrukce rovinných útvarů 
- úhly 
- obvod a obsah rovinného útvaru 
- objem a povrch tělesa 
- jednotky délky, obsahu, objemu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Seberegulace a sebeorganizace 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

9. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 
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3. Závislosti, vztahy a práce s daty 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- užívá elementárních závislostí (přímá a nepřímá úměrnost, 
poměr, měřítko, procenta) 
- pracuje se strukturovanými daty (funkční vztahy, grafy) 
- zpracovává data předkládaná formou tabulek či schémat a 
informace obsažené v textech 

- přímá a nepřímá úměrnost, poměr, měřítko, procenta 
- tabulky 
- funkční vztahy 
- grafy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a 
reality 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační a komunikační technologie 

9. ročník MS 
Office 

 

4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- doplní číselnou, logickou či obrázkovou řadu a určí krok, 
kterýřadu doplňuje 
- doplní početní tabulky, čtverce a hvězdice 
- rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti 
jsou dány 
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh 
a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo 
zkoumaných situací 
- řeší elementární slovní úlohy a jednoduché nestandardní 
aplikační úlohy a problémy  
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a 
kombinujepoznatky a dovednosti z různých tematických a 
vzdělávacích oblastí 

- číselné a logické řady 
- číselné a obrázkové analogie 
- logické a netradiční geometrické úlohy 
- elementární slovní úlohy 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kreativita 
Rozvoj schopností poznávání 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

5.10.4 Informační a komunikační technologie 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Předmět je zaměřen na rozvoj a prohloubení znalostí z povinného předmětu informační technologie. 

V osmém ročníku si žáci prohlubují své znalosti v tématu operační systém Microsoft Windows a MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint). Nově se učí ovládat MS Publisher, MS Picture Manager a grafický program Zoner Callisto. 

V devátém ročníku si zopakují programy MS Office a Internet. Novým tématem je pro ně tvorba webu pomocí HTML a CSS. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Informační a komunikační technologie je vyučován jako volitelný předmět 8. a 9. ročníku s touto časovou 
dotací: 

8. až 9. ročník – 1 hodina týdně 

 Žáci každého ročníku pracují během vyučovací hodiny v počítačové učebně. 

Seminář z matematiky 
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Metody a formy práce: 

 Výklad, samostatná práce, práce s informačními technologiemi, diskuze, prezentace, práce ve skupině. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o ze získaných výsledků vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
o zapojuje se do diskuse 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 
o oceňuje zkušenosti druhých lidí 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 

- učí žáky využívat poznatky a dovednosti v praktických činnostech 

- vede zadávanými úkoly žáky k samostatnému objevování možností využití informačnícha 

komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s 

jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu 

apod. 

- vede žáky k využívání svých poznámek při praktických úkolech, pořizovat si takové poznámky, 

které jimpak pomohou při praktické práci s technikou 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale 
výzva“) 

- podněcuje žáky k řešení praktických problémových úloh a řešení problémových situací 

- rozvíjí různé způsoby řešení problémových úloh 

• Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, 

zapojovali sedo diskuze 

- vede žáky k práci a porozumění s různými druhy textů a využití vhodných dostupných 
materiálů 

• Kompetence sociální a personální 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

- učí žáky pracovat v týmech, efektivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

Informační a komunikační 
technologie 
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• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou 

atmosféru vetřídě i ve škole 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, v učebně 

výpočetnítechniky, dodržování stanovených pracovních postupů apod.) 

• Kompetence pracovní 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, důsledně vyžaduje jejich 

dodržování 

- vede žáky k pracovním povinnostem vedoucí k dokončení zadaných prací 

- umožňuje žákům využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Kreativita 
 Komunikace 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
 Stavba mediálních sdělení 
 Vnímání autora mediálních sdělení 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 
 Tvorba mediálního sdělení  
 Práce v realizačním týmu 

5.10.4.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Operační systém Microsoft Windows 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Operační systém 

- orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního 
systému Windows, pozná a označí základní prvky operačního 
systému 
- provede základní operace s ikonou (označení, přesun, 
zrušení, založení, kopie, přejmenování, otevření ikony do okna, 
zavření) 
- předvede práci s okny (zavření, minimalizace, 
maximalizace)  
- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou 
(označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní nabídce, 
otevření programu z hlavní nabídky, opuštění hlavní nabídky) 

Operační systém 
- princip oken 
- práce se soubory, složkami a hierarchie dat na disku 
- nastavení a přizpůsobení Windows 
- používání externích úložných zařízení (flashdisky atd.) 
- komprese 
- klávesové zkratky 
- obnovení systému 
- zálohování 
- sledování výkonu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
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2. MS Office 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• MS Office 

MS Word 
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby 
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 
- označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo, celý 
dokument) klávesnicí 
- zformátuje text a odstavce 
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, 
přesouvání) 
- za pomoci tabulátoru napíše text ve formě tabulky 
- vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle potřeby 
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické 
úpravě dokumentu 
- vytvoří jednoduchou tabulku 
- vytiskne zpracovaný dokument 
- vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor, jaké informace 
zpracovává a uvede příklad tabulkového editoru 
MS Excel 
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat 
- předvede základní operace s buňkami (vyplňování, editace) 
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná 
data 
- vytvoří tabulku 
- danou tabulku prezentuje v podobě grafu 
MS PowerPoint 
- prezentace informací 
- způsoby prezentace informací – webové stránky, 
prezentační programy, multimédia) 
- prezentační program: ukázka, použití, vytvoření vlastní 
prezentace 
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika 
- estetická a typografická pravidla 
MS Publisher 
- vytvoří kalendář, pohlednici, přání atd. pomocí šablon 
- umí si najít nové šablony na internetu 
MS Picture Manager 
- umí pracovat v programu pro základní práci s fotografiemi 
- upraví obrázky dle svých požadavků (jas, kontrast, oříznutí, 
červené oči,…) 

MS Word 
- písmo - velikost, font, styl 
- formátování písma, řádků, odstavců 
- odrážky a číslování 
- tabulky a jejich formátování 
- sloupce 
- záhlaví a zápatí 
- tipy a doporučení 
MS Excel 
- funkce, rozdíl v použití oproti Wordu 
- tabulky a jejich formátování 
- základní výpočty, vzorce 
- grafy 
- tipy a doporučení 
MS PowerPoint 
- funkce, základní princip 
- vytvoření slidu 
- přechod mezi slidy 
- animace objektů 
- tipy a doporučení 
MS Publisher 
- písmo 
- obrázky 
- okraje 
MS Picture Manager 
- automatické opravy obrázků 
- úpravy obrázků 
- změna velikosti obrázků 
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Kreativita 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Lidské vztahy 

 Matematika 

8. ročník 
Číslo a proměnná 

3. Zpracování grafiky 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Zpracování grafiky 

- vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a 
vektorové grafické editory) 
- v grafickém programu vytvoří obrázek; obrázek upraví, 
uloží a vytiskne 
- popíše způsob získávání fotografií, obsluha digitálního 
fotoaparátu 

• Zoner Callisto 
- umí vložit obrázek do programu 
- umí vytvořit obrázek 
- vytvoří logo, leták dle zadání 
- pracuje s vrstvami a pohledy obrázků 
- používá geometrické tvary a křivky 
- umí odstranit vady obrazu 

Zpracování grafiky 
Digitální fotografie 
Úvod do problematiky 
Pořízení fotografie s vhodnými parametry 
Uložení fotografie do PC 
Rastry a vektory 
Získávání, snímání a úpravy grafiky 
- vyhledávání na internetu 
- skenování fotografií 
- používání fotoaparátu a kamery 
- archivace a prezentace fotografií 
Vytváření koláží 
- koláže v praxi 
- princip vrstev 
- vhodný výběr motivu 
Zoner Callisto 
- vkládání obrázků 

Informační a komunikační 
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- tvorba loga - vložení tvarů, barvy… 
- tvorba letáku - tabulka, vodící linky 
- hladiny, správce pohledů 
- křivky 
- geometrické tvary 
- text 
- tabulky 
- odstranění vad obrazu  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

Výtvarná výchova 

8. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Užité výtvarné činnosti 

8. ročník 
Užité výtvarné činnosti 

5.10.4.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. MS Office 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• MS Office 

MS Word 
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby 
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 
- označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo, celý 
dokument) klávesnicí 
- zformátuje text a odstavce 
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, 
přesouvání) 
- za pomoci tabulátoru napíše text ve formě tabulky 
- vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle potřeby 
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické 
úpravě dokumentu 
- vytvoří jednoduchou tabulku 
- vytiskne zpracovaný dokument 
- vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor, jaké informace 
zpracovává a uvede příklad tabulkového editoru 
MS Excel 
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat 
- předvede základní operace s buňkami (vyplňování, editace) 
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná 
data 
- vytvoří tabulku 
- danou tabulku prezentuje v podobě grafu 
MS PowerPoint 
- prezentace informací 
- způsoby prezentace informací – webové stránky, 
prezentační programy, multimédia) 
- prezentační program: ukázka, použití, vytvoření vlastní 
prezentace 
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika 
- estetická a typografická pravidla 

MS Word 
- písmo - velikost, font, styl 
- formátování písma, řádků, odstavců 
- odrážky a číslování 
- tabulky a jejich formátování 
- sloupce 
- záhlaví a zápatí 
- tipy a doporučení 
MS Excel 
- funkce, rozdíl v použití oproti Wordu 
- tabulky a jejich formátování 
- základní výpočty, vzorce 
- grafy 
- tipy a doporučení 
MS PowerPoint 
- funkce, základní princip 
- vytvoření slidu 
- přechod mezi slidy 
- animace objektů 
- tipy a doporučení  
  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 

 Seminář z matematiky 

9. ročník 
Závislosti, vztahy a práce s daty 

Matematika 

Závislosti, vztahy a práce s daty 
8. ročník 

Číslo a proměnná 
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2. Internet a elektronická komunikace 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Internet a elektronická komunikace 

- vysvětlí pojmy: informace a informatika 
- uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a 
nespolehlivé zdroje, zhodnotí informace z hlediska závažnosti 
- vysvětlí, co je internet a objasní způsob přenosu informací v 
celosvětové síti, vyhledá informační zdroj podle adresy 
- aktivně využívá vlastností hypertextu 
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace v 
internetovém prohlížeči 
- informaci uloží, vytiskne 
- uvede příklad významné, méně významné a bezvýznamné 
informace k zadanému tématu 
- k aktuální společenské nebo politické otázce najde více 
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci 
- uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů 

• Viry, antiviry 
- vysvětlí, co je počítačový virus, co může virus způsobit a jak se 
lze proti němu účinně bránit 
- vyjmenuje alespoň dva antivirové programy 
- spustí antivirový program a ověří, zda není počítač nakažen 
virem 

Internet 
- historie 
- vyhledávače a zadávání dotazů 
- užitečné internetové servery 
- vyhledávání praktických informací - dopravní spojení, 
geografické údaje, cizí jazyky, návody… 
- E-mail 
- weboví a počítačoví klienti – výhody a nevýhody 
- složky a jejich správa 
- přesměrování a filtrování 
- bezpečnost na internetu 
- spam a obrana proti němu 
- viry a antiviry, Spyware a Antispyware 
- síťové útoky a Firewally 
- další nebezpečí na internetu 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 
Vnímání autora mediálních sdělení 
Stavba mediálních sdělení 
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

  

3. Tvorba webu 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Tvorba webu 

- uvede druhy jazyků 
- navrhne různé stránky 
- odůvodní použití CSS k HTML 
- vysvětlí princip tagů - párové a nepárové 
- využívá základní tagy 

Tvorba webových stránek v HTML a CSS 
Úvod, druhy jazyků 
Ukázky různých stránek 
Odůvodnění použití CSS k HTML 
Princip tagů – párové a nepárové 
Základní tagy 
- definování dokumentu - <!doctype> 
- struktura - <html>, <head>, <body> 
- text - <span>, <div>, <p>, <h*>, <b>, <i>, <u>, 
- zarovnání - <br>, <center>; <hr> 
- odkaz - <a> 
- obrázek - <img> 
- seznam - <ul>, <ol>, <li> 
- tabulka - <table>, <tr>, <td> 
Další tagy 
- hlavička - <meta>, <title>, <bgsound> 
- text - <sup>, <sub>, <strike> 
Rozšíření známých tagů o další atributy 
Další CSS atributy  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Komunikace 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
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5.10.5 Seminář z dějepisu 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Seminář z dějepisu jako jeden z volitelných předmětů je určen pro žáky osmého a devátého ročníku. 

 V osmém ročníku vychází z dějepisného učiva 6. a především 7. ročníku. Žáci se seznamují s badatelskou prací historika, 

s pomocnými vědami historickými. Rozvíjí svůj postřeh a logické myšlení při řešení úkolů. V devátém ročníku je seminář 

zaměřen na dějepisné učivo 8. a 9. ročníku s důrazem na moderní dějiny 20. století. Zvláštní pozornost je věnována 

regionálním dějinám a významným osobnostem města Zábřeha. 

 Seminář umožňuje poznat komplexněji historické události a vztahy mezi nimi v netradiční formě. Žáci jsou vedeni k 

aktivní účasti na tvoření a řešení zadání jednotlivých vyučovacích hodin. 

 Vyučovací předmět se prolíná s dalšími vyučovacími předměty druhého stupně. 

 

Časové a organizační vymezení 

  Seminář z dějepisu se v rámci volitelných předmětů vyučuje v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 1 vyučovací hodina 

týdně. Výuka probíhá zejména v učebně dějepisu.  

Metody a formy práce skupinová práce, mapování a řešení problému, práce s odbornou literaturou, slovníkem a internetem, 

práce s textem, návštěvy významných muzeí a památek 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
o vytváří si komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 

 Kompetence k řešení problémů 
o hledá a nachází příčiny a důsledky problému a nahlíží na problém z různých pohledů 
o argumentuje, odlišuje subjektivní pohled od objektivního faktu 
o shrnuje, zobecňuje, tvoří závěry, formuluje nová poznání a zkušenosti 

 Kompetence komunikativní 
o mluví plynule, srozumitelně, formuluje myšlenky a názory 
o zapojuje se do diskuse 
o čte různé druhy textu 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 
o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

Seminář z dějepisu 
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o chová se zodpovědně vůči kulturním tradicím 
o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 

 Kompetence pracovní 
o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k vyhledávání, třídění a porovnávání informací, které následně využije v 

procesu učení, tvůrčích činnostech i praktickém životě 

- uplatněním vhodných metod a forem výuky pomáhá žákům nalézt smysl, cíl a 

pozitivní vztah k učení- vede k rozeznání mezi subjektivním názorem a faktem 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k identifikaci problému, práci s ním, hledání příčin, důsledků a nahlížení na 

problémz různých pohledů 

- koordinuje práci žáka při konfrontaci s ostatními žáky 

- umožňuje stanovit kritéria pro hledání vlastních řešení 

- dává prostor pro prezentaci návrhů, argumentů, ke zvážení více možností, shrnutí a 

zobecněnízískaných informaci 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáka k plynulému a srozumitelnému projevu, formulaci myšlenek a názorů 

- prostřednictvím moderních vyučovacích metod a forem žáky zapojuje do diskuze 

- klade důraz na práci s textem, zejména na čtení s porozuměním 

- využívá mapy, různé dokumenty, texty a obrazové materiály 

- ve výuce žáky motivuje užitím moderních informačních a komunikačních prostředků 

• Kompetence sociální a personální 

- prací ve skupině učí žáky přejímat sociální role, sdílení a realizaci společného cíle 

- učí efektivní spolupráci při řešení daných úkolů 

• Kompetence občanské 

- vychovává k národní hrdosti a vlastenectví v rámci jednotné Evropy 

• Kompetence pracovní 

- vychovává k organizaci práce, tvořivému řešení problému 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 
 Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 

Seminář z dějepisu 
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 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Fungování a vliv médií ve společnosti 

5.10.5.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Seminář z dějepisu - starší dějiny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Starší dějiny 

- uvědomí si, jaké má charakterové rysy, jaké jsou jeho 
kladnéstránky i záporné stránky a jak s nimi může pracovat - 
dokáže si najít své místo v týmu a spoluprací jej přivést k úspěchu 
- charakterizuje dobový životní styl, život ve městech a na 
vesnici- uvede jednotlivé znaky gotické kultury a uvede příklady 
gotických památek na našem území 
- uvědomí si duchovní odkaz patronů české země 
- pochopí státotvornou úlohu panovnických dynastií 
- uvede jednotlivé znaky románské kultury a uvede příklady 
románských památek na našem území 
- uvede významné kulturní památky pozdní gotiky na 
našemúzemí 
- umí pracovat s atlasem a historickými mapami 
- uvede příklady renesanční kultury, významné osobnosti 
apamátky na našem území 
- uvede hlavní znaky barokní kultury, uvede významné 
osobnosti a důležité památky na území Evropy 

- rozvoj osobnosti žáka, budování vztahů ve skupině 
- PVH 
- práce s historickým pramenem 
- práce s historickou literaturou a mapou 
- středověká každodennost - vývoj jednotlivých lidských činností, 
koloběh roku 
- umělecké slohy - příklady, poznávání, přínos 
- práce v terénu - exkurze, návštěvy muzeí a dalších míst 
dlenabídky 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Výtvarná výchova 

8. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

 

Seminář z dějepisu 
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5.10.5.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Seminář z dějepisu - dějiny 19. - 20. století 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Dějiny 19. - 20. století 

- chápe význam osvícenství jako významného 
myšlenkovéhopředělu, uvědomí si přínos v různých oborech 
lidské činnosti  
- seznámí se s příčinami a průběhem českého národního 
obrození 
- objasní příčiny vzniku světového konfliktu a vztahy hráčů 
na šachovnici světa 
- chápe válku jako jeden ze dvou nejničivějších konfliktů 20. 
století- vysvětlí vznik totalitních režimů, jejich znaky a nebezpečí 
pro další vývoj ve světě 
- zdokladuje rozmanitost projevů české kultury a její přínos 
vevropském měřítku 
- objasní průběh a důsledky světové války na další vývoj ve 
světě 
- pochopí ekonomické i morální následky války 
- na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nepřijatelnost z hlediska lidských práv 
- chápe historický rozměr pojmů holocaust a antisemitismus 
- vysvětlí vývoj vědy, techniky a kultury ve 20. století 
- učí se rozpoznat znaky totalitní společnosti 
- orientuje se v regionální historii 

- osobnosti 19. - 20. století 
- významné vynálezy a objevy 
- dějiny Židů a postavení židovského etnika v dějinách 
- holocaust 
- demokracie x totalita 
- srovnání totalitních režimů a jejich nebezpečnost 
- odraz I. a II. světové války v dějinách  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Fungování a vliv médií ve společnosti 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Principy demokracie jako formy vlády a 
způsobu rozhodování 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Literární výchova 

Výchova k občanství 

Mezinárodní vztahy, globální svět 

 

 

5.10.6 Seminář z přírodopisu 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

 0+1 0+1 
 

 

Charakteristika předmětu 

 Seminář z přírodopisu je jeden z volitelných předmětů na 2. stupni a je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. 

  V osmém ročníku vychází z projektu Sedm barev duhy (vytvořen ekologickým centrem Sluňákov), který se zabývá 

především průřezovým tématem environmentální výchova. Umožňuje poznávat komplexnost vztahů mezi člověkem a 

životním prostředím. Žáci jsou vedeni k aktivní účasti na řešení problémů životního prostředí. 

 V devátém ročníku je seminář zaměřen na domestikovaná a člověkem chovaná zvířata a na zvířata žijící v divoké přírodě. 

Žáci se seznamují se zásadami chovu nejčastěji chovaných zvířat. Rozvíjí své chápání zákonů panujících v divoké přírodě. 

Vše je probíráno v kontextu ochrany přírody a života samotného. 

Seminář z dějepisu 
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 V semináři se hlavně uplatňují prvky osobnostní, sociální a environmentální výchovy, rozvíjí se rovněž estetické a etické 

vnímání. Předmět komunikuje s oblastí Člověk a příroda. 

Časové a organizační vymezení 

  Seminář z přírodopisu se vyučuje v 8. a 9. ročníku v rámci volitelných předmětů jednu hodinu týdně. Je realizován v 

odborné učebně přírodopisu s živými chovanými zvířaty.  

 

Metody a formy práce 

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, problémové učení, prezentace 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vytváří si komplexní pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 

 Kompetence k řešení problémů 
o posuzuje správnost zvoleného řešení, přijímá zodpovědnost za svá řešení 

 Kompetence komunikativní 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 

 Kompetence občanské 
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 
o rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k vytváření komplexního názoru na přírodní jevy a souvislosti 

- rozvíjí schopnost žáka rozlišovat mezi příčinou a důsledkem 

• Kompetence k řešení problémů 

- klade důraz na správnost zvoleného řešení problému a přijímání zodpovědnosti za toto řešení 

• Kompetence komunikativní 

- učí porozumění různým textům a obrazovým materiálům 

• Kompetence občanské 

- motivuje k podpoře ochrany zdraví 

- vede žáka k chápání ekologických souvislostí a environmentálních problémů 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Seberegulace a sebeorganizace 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Poznávání lidí 
 Mezilidské vztahy 
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 Vztah člověka k prostředí 

Seminář z přírodopisu 
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Seminář z přírodopisu 

5.10.6.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Seminář z přírodopisu 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Seminář z přírodopisu 

- uvědomí si, jaké má charakterové rysy, jaké jsou jeho 
kladné stránky i záporné stránky a jak s nimi může pracovat - 
dokáže si najít své místo v týmu a spoluprácí jej přivést k úspěchu 
- zhodnotí prostředí ve škole a pokusí se navrhnout jeho 
zlepšení 
- dokáže třídit odpad 
- pokusí se šetřit energií a vodou 
- rozezná jednotlivé druhy dřevin 
- pochopí význam rostlin pro život na Zemi 
- rozezná biopotraviny a dokáže je porovnat s ostatními- 
vymezí hlavní globální problémy a pokusí se přispět k jejich řešení 
- zjistí ekologickou stopu vlastní rodiny 

- rozvoj osobnosti žáka, budování vztahů ve skupině 
- nakládání s odpady, šetření energií a vody, prostředí školy 
- voda a vzduch 
- význam rostlin pro život 
- globální problémy 
- propojenost jednotlivých složek přírody a člověka 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

  

5.10.6.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Chovaná zvířata 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Základy chovatelství 

- seznámí se s oblastmi chovu s ohledem na jejich význam 
- pozná různé formy chovu 
- uvědomí si podmínky a předpoklady pro úspěšné 
chovatelství - na příkladu psa a kočka procestuje chovem zvířete 
od jeho narození až po stáří 
- seznámí se s možnostmi chovu u nás nejdostupnějších 
zvířat 
- uvědomí si úctu ke každému jednotlivému životu 

Chovatelství jako součást života člověka 
Seznámení s praktickou chovatelskou činností 
Chov kočky 
Chov psa 
Chov koně 
Chov hlodavců a jiných drobných savců 
Chov ptáků 
Chov bezobratlých 
Základy akvaristiky 
Chov obojživelníků a plazů  

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 
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2. Zvířena divoké přírody 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Život v divočině 

- encyklopedickou formou se seznámí s nejznámějšími 
zvířatynaší planety 
- přiblíží si jejich životní prostředí 
- pozná jejich základní životní projevy 
- získá poznatky o přírodních rezervacích  a o přístupech 
člověka kdivoké přírodě 

Nejznámější zvířata naší planety 
Život zvířat v jejich přirozeném životním prostředí 
Život v přírodních rezervacích a ochrana zvířat 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Rozvoj schopností poznávání 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

  

 

 

5.10.7 Užité výtvarné činnosti 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. 

Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 

K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky tradiční i nově vznikající. Tvůrčími činnostmi 

(rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) je žák veden k chuti uplatnit 

osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni. 

 Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. Učí se s nimi tvořivě 

pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby a seznamují se s vybranými uměleckými 

díly.  

 Vyučovací předmět Užité výtvarné činnosti je spjat s povinnými předměty: výtvarnou výchovou, prvoukou, českým 

jazykem, vlastivědou, přírodovědou, anglickým jazykem, hudební výchovou, dějepisem a informačními a komunikačními 

technologiemi a nepovinným předmětem Výtvarné činnosti, a rozvíjí již získané znalosti a dovednosti v oblasti Umění a 

kultura. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět Užité výtvarné činnosti je realizován v rámci volitelných předmětů v 8. a 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina 
týdně. 

 Výuka probíhá v učebně výtvarné výchovy.  

 

Metody a formy práce 

 individuální práce, skupinová práce, výstavy a exkurze 

Seminář z přírodopisu 
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Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 Kompetence k řešení problémů 
o zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
o pracuje se schématem souvislostí jevů, používá jednoduché myšlenkové mapy 

 Kompetence komunikativní 
o vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 

 Kompetence sociální a personální 
o podílí se na vytváření dobré atmosféry, navazuje komunikaci ve skupině, povzbuzuje ostatní, 

poskytuje pomoc, požádá o pomoc, vyslechne názor druhých a bere jej v úvahu 

 Kompetence občanské 
o projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- podporuje žáky k vyhledávání a k využívání dosud získaných poznatků ve výrazových 

prostředcích své výtvarné činnosti 

• Kompetence k řešení problémů 

- podporuje samostatnost a tvořivost při práci, toleruje názory ostatních 

• Kompetence komunikativní 

- motivuje a vede žáky k vyjadřování svých pocitů z výtvarných děl 

- vede žáky ke kulturní úrovni komunikace a naslouchání druhým, podporuje zdravou 

kritikua sebekritiku 

- učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

• Kompetence sociální a personální 

- utváří dobrou atmosféru ve třídě, podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, v 

nichž se žáci vzájemně potřebují 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv a přijímání zodpovědnosti za svá 
rozhodnutí 

- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

• Kompetence pracovní 

- vede k využívání získaných poznatků, dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce 

- v rámci možností a podmínek učí žáky při práci využívat různé výtvarné techniky, postupy 

a pomůcky- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k jejímu kvalitnímu dokončení 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Objevujeme Evropu a svět 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Užité výtvarné činnosti 
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o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí 
 Psychohygiena 
 Kreativita 
 Komunikace 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 

o Tématické okruhy 
 Občanská společnost a škola 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
 Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Tvorba mediálního sdělení 

5.10.7.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Užité výtvarné činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Užité výtvarné činnosti 

- uplatňuje vlastní vnímání, představivost a fantazii 
- vhodným způsobem své zkušenosti zaznamenává 
- dokáže vyjádřit vlastní představy, vjemy, zkušenosti a 
poznatky 
- dokáže komunikovat o VOV a obhájit způsob svého 
vyjádření 
- výtvarně zpracovává smyslové vjemy 
- volí vhodné vyjadřovací prostředky 
- experimentuje s výtvarnými technikami 
- kombinuje již známé techniky a doplňuje je o nové 
netradiční postupy 
- zpracovává netradiční materiály 
- používá netradiční nástroje a pomůcky 
- nechává se inspirovat již známými technikami a postupy v 
dějinách umění 
-  využívá současné zobrazovací prostředky 

- užité předměty z keramiky 
- kašírování 
- batika 
- frotáž 
- monotyp 
- xerokopie 
- body-art 
- muchláž 
- akční malba 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tvorba mediálního sdělení 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

8. ročník 
Řídící soustavy a smysly 

Hudební výchova 

Poslechové činnosti 
Informační a komunikační technologie 

Zpracování grafiky 

 

 

Užité výtvarné činnosti 
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5.10.7.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Užité výtvarné činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Užité výtvarné činnosti 

- uplatňuje vlastní vnímání, představivost a fantazii 
- vhodným způsobem své zkušenosti zaznamenává 
- dokáže vyjádřit vlastní představy, vjemy, zkušenosti a 
poznatky 
- dokáže komunikovat o VOV a obhájit způsob svého 
vyjádření 
- výtvarně zpracovává smyslové vjemy 
- volí vhodné vyjadřovací prostředky 
- experimentuje s výtvarnými technikami 
- kombinuje již známé techniky a doplňuje je o nové 
netradiční postupy 
- zpracovává netradiční materiály 
- používá netradiční nástroje a pomůcky 
- nechává se inspirovat již známými technikami a postupy v 
dějinách umění 
- využívá současné zobrazovací prostředky 

- počítačová grafika 
- textilní tvorba 
- prostorová tvorba 
- studijní kresba 
- krajina, zátiší, portrét, figura 
- dekalk 
- kombinovaná technika 
- přepis uměleckého díla 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
Občanská společnost a škola 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 
Komunikace 
Kreativita 
Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tvorba mediálního sdělení 

  

 

5.10.8 Míčové hry 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Míčové hry jsou volitelný předmět, který navazuje na učivo tělesné výchovy. Cílem předmětu je zlepšení dovedností 

a schopností v kolektivních hrách a využití nejlepších žáků k reprezentaci školy na soutěžích. Rozšiřující učivo je zaměřeno 

na vedení utkání, rozhodování ve hře, organizaci školní soutěže. V rámci předmětu preferujeme fotbal a florbal, ale hrajeme 

také volejbal, nohejbal, basketbal a softbal. V míčových hrách mohou žáci také absolvovat doplňující činnosti – plavání, 

cykloturistiku, bruslení, které jsou organizovány podle zájmu žáků a možností školy. 

Užité výtvarné činnosti 
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Časové a organizační vymezení 

  Předmět Míčové hry je zařazen mezi volitelné předměty v 8. a 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně (v případě většího 

zájmu žáků jsou rozděleni do dvou skupin a výuka probíhá 2 hodiny v 14 denním cyklu). Žáci s přihlédnutím k určité 

sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti a na stadionu.  

 

Metody a formy práce 

 frontální výuka, skupinová práce, soutěže družstev, utkání, soutěže, kolektivní hry atd. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 
 Kompetence k řešení problémů 

o domýšlí možné důsledky řešení, zvažuje možnosti ovlivnění změny 
o přijímá vhodné kompromisy, překonává obtíže 

 Kompetence komunikativní 
o spolupracuje s ostatními lidmi 

 Kompetence sociální a personální 
o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
o je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje 

svou školu, region, zemi 

o chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
 Kompetence pracovní 

o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností, jejich rozvoji a posuzování 
vlastního pokroku 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka nebát se překonávat vyšší sportovní cíle 

• Kompetence komunikativní 

- podporuje týmovou spolupráci 

• Kompetence sociální a personální 

- vede žáka pracovat v týmu a zastávat v něm různé role 

• Kompetence občanské 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních a sportovních akcí, reprezentuje svoji školu 

• Kompetence pracovní 

- vede žáka k dodržování pravidel fair - play 

- seznamuje žáka se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví při veškerých sportovních 
činnostech 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Sebepoznání a sebepojetí  

 Mezilidské vztahy 

Míčové hry 
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5.10.8.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Míčové hry 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Míčové hry 

- zdůvodní význam pohybových her pro navazování a 
upevňování mezilidských kontaktů 
- snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne 
z prohry jiného 
- provede základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před 
utkáním a po utkání 
- určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele 
rozezná a popíše základní rozdíly mezi jednotlivými druhy 
sportovních her (kolektivní - individuální, brankové, síťové, 
pálkovací atd.) 
- rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování 
při hře 
- chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play- 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje 
je ve hře 
- vytvoří taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů, 
učitele) 
- je připraven samostatně organizovat sportovní činnost ve 
svém volném čase 

- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
herníhomyšlení, improvizace 
- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
časoměřič, zapisovatel atd.) 
- základní pravidla sportovních her (osvojovaných i jiných), 
základnísmluvená gesta rozhodčích 
- specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 
- příprava a organizace utkání 
- utkání 
Fotbal, basketbal, florbal, házená, nohejbal 
- základy herních systémů: postupný útok, rychlý protiútok, 
územníobrana 
- herní kombinace: útočná kombinace založená na přihrávce, 
útočnákombinace založená na "přihraj a běž", obranná kombinace 
založená na zajišťování a přebírání do šířky a do hloubky - herní 
činnosti jednotlivce: výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování 
prostoru;  zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče; 
přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost, přihrávka hlavou 
na místě; vhazování míče; střelba z místa a po vedení míče; 
uvolňování, obcházení soupeře s míčem, obsazování; odebírání 
míče 
- činnost brankáře (chytání a vyrážení přízemních a 
polovysokýchstřel, výkop, přihrávání rukou) 
Volejbal 
- utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. 
- postavení při příjmu podání 
- herní činnosti jednotlivce: odbití obouruč vrchem a spodem, 
jednoruč (lob, v pádu) - podání spodní, vrchní 
- přihrávka, nahrávka 
Florbal 
- herní činnosti jednotlivce: přihrávka, střelba tahem, příklepem, 
zpracování a vedení míčku 
- utkání, pravidla, soutěže 
- hra brankáře 
Pálkovací hry 
- zjednodušená pravidla 
Netradiční hry 
- ringo, frisby, lacros a další   

Komentář 
Předmět je koncipován jako jednoroční, a proto je zpracován pro 8. a 9. ročník stejně. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Sebepoznání a sebepojetí 

Tělesná výchova 

8. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, 
cvičení s hudbou, úpoly 

 

Míčové hry 
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5.10.8.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Míčové hry 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Míčové hry 

- zdůvodní význam pohybových her pro navazování a 
upevňování mezilidských kontaktů 
- snaží se o fair play jednání při hrách, má radost ze hry, ne 
z prohry jiného 
- provede základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před 
utkáním apo utkání 
- určí taktiku hry a dodržuje ji za pomoci spoluhráčů a učitele 
rozezná a popíše základní rozdíly mezi jednotlivými druhy 
sportovních her (kolektivní - individuální, brankové, síťové, 
pálkovací atd.) 
- rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování 
při hře 
- chápe role v družstvu a jedná při hře v duchu fair play- 
zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje 
je ve hře 
- vytvoří taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů, 
učitele) - je připraven samostatně organizovat sportovní činnost 
ve svém volném čase 

- význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, 
herníhomyšlení, improvizace 
- herní role a funkce (brankář, hráč v poli, kapitán, rozhodčí 
časoměřič, zapisovatel atd.) 
- základní pravidla sportovních her (osvojovaných i jiných), 
základnísmluvená gesta rozhodčích 
- specifika bezpečnosti a hygieny při sportovních hrách 
- příprava a organizace utkání 
- utkání 
Fotbal, basketbal, florbal, házená, nohejbal 
- základy herních systémů: postupný útok, rychlý protiútok, 
územníobrana 
- herní kombinace: útočná kombinace založená na přihrávce, 
útočnákombinace založená na "přihraj a běž", obranná kombinace 
založená na zajišťování a přebírání do šířky a do hloubky - herní 
činnosti jednotlivce: výběr místa (uvolňování, nabíhání), obsazování 
prostoru;  zpracování míče (převzetí, tlumení), vedení míče; 
přihrávka po zemi na krátkou a střední vzdálenost, přihrávka hlavou 
na místě; vhazování míče; střelba z místa a po vedení míče; 
uvolňování, obcházení soupeře s míčem, obsazování; odebírání 
míče 
- činnost brankáře (chytání a vyrážení přízemních a 
polovysokýchstřel, výkop, přihrávání rukou) 
Volejbal 
- utkání na zmenšeném hřišti - 2 proti 2, 3 proti 3 atd. 
- postavení při příjmu podání 
- herní činnosti jednotlivce: odbití obouruč vrchem a 
spodem,jednoruč (lob, v pádu) - podání spodní, vrchní 
- přihrávka, nahrávka 
Florbal 
- herní činnosti jednotlivce: přihrávka, střelba tahem, 
příklepem,zpracování a vedení míčku 
- utkání, pravidla, soutěže 
- hra brankáře 
Pálkovací hry 
- zjednodušená pravidla 
Netradiční hry 
- ringo, frisby, lacros a další   

Komentář 
Předmět je koncipován jako jednoroční, a proto je zpracován pro 8. a 9. ročník stejně. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Mezilidské vztahy 
Sebepoznání a sebepojetí 

  

Míčové hry 
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0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Předmět Příprava pokrmů se vyučuje v 8. a 9. ročníku v rámci volitelných předmětů jednou za 14 dní ve dvouhodinových 

blocích. Předmět je zaměřen zejména na pracovní dovednosti a návyky. Žáci se seznamují s dodržováním bezpečnosti práce a 

základních hygienických pravidel. Učí se připravovat jednoduché pokrmy, pracovat ve skupině. Při přípravě pokrmů se 

zaměřují na zdravou výživu, zdravý životní styl, kvalitu potravin, seznamují se s pojmem biopotravina. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Příprava pokrmů je vyučován jako samostatný povinně volitelný předmět v 8.  a 9. ročníku s touto časovou 
dotací: 

 8. ročník – 1 hodina týdně 
 9 ročník – 1 hodina týdně 

 Pro výuku předmětu je zřízena odborná  učebna - cvičná kuchyňka. 

 

Metody a formy práce: 

 Skupinová práce, samostatná práce, práce na PC 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o ze získaných výsledků vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
o poznává smysl a cíl učení 
o má pozitivní vztah k učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o přijímá vhodné kompromisy, překonává obtíže 

 Kompetence komunikativní 
o dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o spolupracuje s ostatními lidmi 
 Kompetence sociální a personální 

o přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 
o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o oceňuje zkušenosti druhých lidí 

 Kompetence občanské 
o respektuje přesvědčení druhých, umí se vcítit do situace druhých 

5.10.9 Příprava pokrmů    

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

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

 

Příprava pokrmů 
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 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáky k vytváření pozitivního vztahu k učení a plánování různých praktických činností a 
postupů 

• Kompetence k řešení problémů 

- pomáhá žákům překonávat obtíže a přijímat kompromisy 

- povzbuzuje žáky při případných neúspěších 

• Kompetence komunikativní 

- podporuje týmovou spolupráci žáků při plnění pracovních úkolů 

- dohlíží a pomáhá při prosazení slabších jedinců 

• Kompetence sociální a personální 

- dle možností žáků jim přiřazuje ve skupině odpovídající role 

- dohlíží na vytváření pravidel spolupráce dané skupiny 

- vede žáky k ohleduplnosti a schopnosti vážit si práce druhých 

- učí žáky spravedlivě hodnotit svůj výkon i výkony druhých 

• Kompetence občanské 

- učí žáky respektovat názory a přesvědčení druhých 

• Kompetence pracovní 

- dohlíží na dodržování pravidel bezpečnosti práce při užívání přístrojů 

- vede žáky k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních 

 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Kooperace a kompetice 

5.10.9.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Provoz kuchyně 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Provoz kuchyně 

- používá základní kuchyňský inventář 
- bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

- základní vybavení 
- udržování pořádku a čistoty 
- bezpečnost a hygiena 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Svět práce 

8. ročník 
Péče o domácnost 

 

2. Potraviny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Potraviny 

- dokáže vybrat a nakoupit potřebné suroviny pro přípravu pokrmu 

- výběr a nákup potravin 
- způsoby skladování 
- skupiny potravin 
- sestavování jídelníčku 

Příprava pokrmů 
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3. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmů 

- uplatňuje zásady zdravé výživy ve studené i teplé kuchyni 

- úprava pokrmů za studena 
- základní způsoby tepelné úpravy 
- příprava jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami 
zdravévýživy 
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
 Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výchova ke zdraví 
7. ročník 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
4. Úprava stolu a stolování 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Úprava stolu a stolování 

- dodržuje základní principy stolování, společenského chování 
- obsluhuje u stolu 

- jednoduché prostírání 
- obsluha a chování u stolu 
- slavnostní stolování v rodině 
- společenské chování při stolování doma i ve společnosti 
- dekorace, květiny a doplňky při stolování 

5.10.9.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Provoz kuchyně 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Provoz kuchyně 

- používá základní kuchyňský inventář 
- bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 

- základní vybavení 
- udržování pořádku a čistoty 
- bezpečnost a hygiena 

Komentář 
V 9. ročníku se prohlubuje učivo, dovednosti a pracovní návyky získané v 8. ročníku. 

2. Potraviny 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Potraviny 

- dokáže vybrat a nakoupit potřebné suroviny pro přípravu pokrmu 

- výběr a nákup potravin 
- způsoby skladování 
- skupiny potravin 
- sestavování jídelníčku 

Komentář 
V 9. ročníku se prohlubuje učivo, dovednosti a pracovní návyky získané v 8. ročníku. 

3. Příprava pokrmů 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Příprava pokrmů 

- uplatňuje zásady zdravé výživy ve studené i teplé kuchyni 

- úprava pokrmů za studena 
- základní způsoby tepelné úpravy 
- příprava jednoduchých pokrmů v souladu se zásadami 
zdravévýživy 
- základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů 

Komentář 
V 9. ročníku se prohlubuje učivo, dovednosti a pracovní návyky získané v 8. ročníku. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Kooperace a kompetice 
 Český jazyk a literatura 

6. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výchova ke zdraví 
7. ročník 

Zdravý způsob života a péče o zdraví 
4. Úprava stolu a stolování 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Úprava stolu a stolování 

- dodržuje základní principy stolování, společenského chování 
- obsluhuje u stolu 

- jednoduché prostírání 
- obsluha a chování u stolu 
- slavnostní stolování v rodině 
- společenské chování při stolování doma i ve společnosti 
- dekorace, květiny a doplňky při stolování 

Komentář 
V 9. ročníku se prohlubuje učivo, dovednosti a pracovní návyky získané v 8. ročníku. 

Příprava pokrmů 
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5.10.10 Pěstitelské práce 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Pěstitelské práce jako jeden z volitelných předmětů je určen pro žáky 8. a 9. ročníku. Navazuje na povinný předmět 

Pracovní činnosti ze 7. ročníku, konkrétně na jeho část -  Pěstitelství a chovatelství . Cíleně je zaměřen na praktické (zejména 

manuální) pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak základní vzdělání o tuto důležitou složku. Vzhledem k sezonnímu 

opakování je předmět v obou ročnících učivem i výstupy zaměřen podobně. V 9. ročníku jde o upevňování a prohlubování a 

rozšiřování získaných dovedností a návyků z 8. ročníku. 

 Předmět je zaměřen environmentálně, s vazbami na oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět práce a výchovu ke zdraví. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Pěstitelské práce je vyučován jako samostatný povinně volitelný předmět v 8.  a 9.  ročníku s touto časovou 
dotací: 

 8. ročník – 1 hodina týdně 
 9 ročník – 1 hodina týdně 

 Výuka probíhá hlavně na školním pozemku a v celém areálu školy (v zimě probíhá převážně teoretická příprava ve třídě 

nebo počítačové učebně). 

 

Metody a formy práce: 

 Výklad, samostatná práce, práce ve skupině. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o vyhledává, třídí, propojuje, kategorizuje, zobecňuje a porovnává informace 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 
o vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
o posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

 Kompetence komunikativní 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

 Kompetence sociální a personální 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 

 Kompetence občanské 
o chová se zodpovědně vůči sobě 
o respektuje pravidla ochrany životního prostředí 
o chová se zodpovědně vůči životnímu prostředí 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

Pěstitelské práce 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 
 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       277 
 

o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
o přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- učí žáka vyhledávat, porovnávat a třídit informace 

- snaží se, aby si žák uvědomil propojení mezi jednotlivými přírodními vědami 

- učí vyvozovat závěry na základě praktického pozorování a pokusu 

- vede žáka k posuzování výsledků své práce a k porovnávání s očekávanými cíli 

• Kompetence komunikativní 

- učí porozumění různým textům, obrazovým materiálům, návodům a plánům 

• Kompetence sociální a personální 

- vede žáka ke spolupráci a vzájemné pomoci při společných úkolech 

• Kompetence občanské 

- klade důraz na respektování pravidel ochrany přírody 

- vychovává žáka k zodpovědnému chování k sobě samému i k životnímu prostředí 

• Kompetence pracovní 

- připravuje žáka ke zvládnutí základních pracovních postupů a dovedností při práci 

- dohlíží na správnost daných pracovních postupů a používání správných pracovních nástrojů 

- klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce a vymezených pravidel 

- motivuje žáka k tvořivému řešení pracovního úkolu a využití poznatků z jiných oborů 

- klade důraz na organizaci práce, pozornost na pracovní výkon a dokončení práce 

- učí chápat výsledky pracovní činnosti nejen kvalitativně, funkčně, hospodárně, ale i z hlediska ochrany 

zdraví (svého i druhých) a ochrany životního prostředí 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Seberegulace a sebeorganizace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Ekosystémy 
 Základní podmínky života 
 Lidské aktivity a problémy životního prostředí  
 Vztah člověka k prostředí 

 

Pěstitelské práce 
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5.10.10.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské práce 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnostipráce 
- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí údržbu 
- volí vhodné pracovní postupy, při pěstování vybraných 
druhů rostlin, dřevin, vybírá vhodná ekologická hnojiva 
- svou prací přispívá k estetickému vzhledu školní zahrady, 
okolí školy, hřiště, školních chodeb, balkonu 
- pěstuje a využívá květiny pro výzdobu třídy 

- vznik půdy a její ochrana, zpracování a výživa 
- zeleninová zahrada - druhy zeleniny, osivo, pikýrování, výsadba, 
ochrana, hnojení, zalévání a sklizeň 
- pokojové rostliny, balkonové dřeviny - péče, množení - 
zásadypěstování 
- ovocné keře, sromy - péče na podzim, na jaře (obrývání, průklest, 
očkování, roubování, výsadba) 
- léčivé rostliny (jednoleté, víceleté) - jejich účinky na zdraví člověka 
(jedovaté, drogy, alergie) 
- péče o zeleň v okolí školy, školního hřiště 
- údržba a ošetřování trávníků, jehličnatých a listnatých dřevin 

Komentář 

Určeno pro rozvíjení znalostí předmětu Pěstitelské práce a chovatelství 7.r 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

 

5.10.10.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Pěstitelské práce 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Pěstitelské práce 

- dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a 
bezpečnosti práce 
- používá vhodné pracovní pomůcky a provádí údržbu 
- volí vhodné pracovní postupy, při pěstování vybraných 
druhů rostlin, dřevin, vybírá vhodná ekologická hnojiva 
- svou prací přispívá k estetickému vzhledu školní zahrady, 
okolí školy, hřiště, školních chodeb, balkonu - pěstuje a využívá 
květiny pro výzdobu třídy 

- vznik půdy a její ochrana, zpracování a výživa 
- zeleninová zahrada - druhy zeleniny, osivo, pikýrování, výsadba, 
ochrana, hnojení, zalévání a sklizeň 
- pokojové rostliny, balkonové dřeviny - péče, množení - 
zásadypěstování 
- ovocné keře, sromy - péče na podzim, na jaře (obrývání, průklest, 
očkování, roubování, výsadba) 
- léčivé rostliny (jednoleté, víceleté) - jejich účinky na zdraví člověka 
(jedovaté, drogy, alergie) 
- péče o zeleň v okolí školy, školního hřiště 
- údržba a ošetřování trávníků, jehličnatých a listnatých dřevin 

Komentář 
Určeno pro mírně pokročilé, jako rozvíjení znalostí z 8.r. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 
Lidské aktivity a problémy životního 
prostředí 
Základní podmínky života 
Ekosystémy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Přírodopis 

9. ročník 
Vývoj Země, života a člověka 

 

 

 

 

Pěstitelské práce 
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5.10.11  Technická praktika 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

0+1 0+1 

 

Charakteristika předmětu 

 Předmět Technická praktika se vyučuje v 8. a 9. ročníku v rámci volitelných předmětů jednou týdně. Předmět je zaměřen 

zejména na pracovní dovednosti a návyky. Žáci se seznamují s dodržováním bezpečnosti práce, základních hygienických 

pravidel a získávají správné pracovní návyky a postoje. Učí se pracovat s ručním nářadím, používat a volit správné nářadí. 

Důraz je kladen na spolupráci s předměty matematika a fyzika. Získané dovednosti a znalosti je možné využít  v rámci 

rýsování a geometrie a ve fyzice ve vlastnostech materiálů. Některé práce jsou možné pouze při spolupráci ve skupině. Výuka 

probíhá ve školní dílně. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Technická praktika je vyučován jako samostatný povinně volitelný předmět v 8. a 9. ročníku s touto časovou 

dotací: 

 8. ročník – 1 hodina týdně 
 9 ročník – 1 hodina týdně 

 Pro výuku předmětu je zřízena odborná učebna. 

Metody a formy práce: 

 Výklad, samostatná práce, práce ve skupině. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 
o hledá souvislosti jevů, odlišuje mezi příčinou a důsledkem 
o vyvozuje závěry na základě pozorování a experimentování 
o na základě dosažených výsledků hledá souvislosti a plánuje vlastní rozvoj 
o posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 Kompetence k řešení problémů 
o identifikuje problém 
o prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 
o obhajuje svůj postoj a návrh řešení 
o posuzuje správnost zvoleného řešení, přijímá zodpovědnost za svá řešení 
o shrnuje, zobecňuje, tvoří závěry, formuluje nová poznání a zkušenosti 

 Kompetence komunikativní 
o vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
o zapojuje se do diskuse 
o rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
o umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog 
o využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

o spolupracuje s ostatními lidmi 

Technická praktika 
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 Kompetence sociální a personální 
o spoluvytváří a respektuje pravidla spolupráce 
o respektuje členy skupiny, přijímá odlišnosti a hledá jejich výhody, jedná empaticky 
o pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 Kompetence občanské 
o zná a uplatňuje svá práva 
o chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka 
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy 

 Kompetence pracovní 
o zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

o přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

o koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
o nahlíží na problém z různých úhlů pohledu, zajímá se o širší souvislosti budoucí profese 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- učí žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace z dostupných zdrojů v 

tvůrčíchčinnostech i v praktickém životě 

- umožňuje žákovi pozorovat, měřit a experimentovat, vyhledávat souvislosti mezi jevy, 

porovnávatvýsledky a vyvozovat příslušné závěry 

- pozitivně motivuje žáka k plánování jeho dalšího rozvoje s důrazem posoudit vlastní pokrok a 

určitpřekážky a problémy bránící učení 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale výzva“) - 

podporuje netradiční (originální) způsoby řešení problémů, vede žáky k obhájení jeho postoje a jím 

navrhnutého řešení 

- učí žáky provádět rozbor problémů a plánů řešení, odhadovat výsledky a volit správný postup 

řešeníproblému a vyhodnocovat správnost výsledku, vytvářet příslušné závěry - rozvíjí různé způsoby 

myšlení 

• Kompetence komunikativní 

- učí porozumění různým textům, obrazovým materiálům, návodům a plánům- klade důraz na 

„kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 

- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, zapojovali 

se do diskuze 

- zadává úlohy, při kterých mohou žáci spolupracovat, zajímá se o názory žáků 

- učí se pracovat s různými informačními a komunikačními prostředky 

• Kompetence sociální a personální 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 

- učí žáky pracovat v týmu, efektivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou atmosféru 

vetřídě i ve škole 

- vede žáky k aktivní ochraně života a zdraví, ke správnému jednání v krizových situacích 

Technická praktika 
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- vede žáky k chápání základních ekologických souvislostí a aktivní ochraně a zachování životního 

prostředí 

- klade důraz na respektování pravidel ochrany přírody, vychovává žáka k zodpovědnému chování 

nejen k sobě samému, ale i k životnímu prostředí 

• Kompetence pracovní 
- učí žáky zvládat základní pracovní postupy a dovednosti a používat správné pracovní nástroje při 

práci s různým materiálem 

- dohlíží na správnost daných pracovních postupů a používání správných pracovních nástrojů 

- motivuje žáka k tvořivému řešení pracovního úkolu a využití poznatků z jiných oborů, učí nahlížet na 

problém z různých úhlů pohledu 

- klade důraz na organizaci práce, pozornost na pracovní výkon a dokončení práce 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a vymezených pravidel, důsledně vyžaduje jejich 

dodržování, dbá na ochranu zdraví při práci 

- pomáhá vytvářet představu žáků o reálné podobě jejich budoucí profese 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Poznávání lidí 
 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Vztah člověka k prostředí 

5.10.11.1 8. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Práce s technickými materiály 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s technickými materiály- méně pokročilí 

- sestaví model, zhotoví výrobek podle návodu, náčrtu, 
plánu, předlohy, jednoduchého programu, uživatelsky pracuje s 
technickou dokumentací 
- přečte jednoduchý technický výkres 
- vypracuje jednoduchý technický výkres 
- změří a orýsuje výrobek 
- při technickém kreslení používá správné pomůcky a dbá 
naestetickou úpravu 
- vyhledá v technických tabulkách požadované údaje 
- uvede vlastnosti materiálů (dřevo, plasty, kovy) 
- na konkrétních příkladech uvede využití znalosti 
vlastnostírůzných materiálů při volbě vhodného materiálu pro 
daný výrobek, při volbě vhodného způsobu zpracování materiálu 
a při volbě vhodných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů 
- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol správně a ve 
stanovenémrozsahu i termínu 
- provede zadané praktické činnosti s danými materiály: 
dřevo, plasty, kovy, přírodní materiály 
- provede montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů azařízení 
- při práci používá vodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní avhodné osobní ochranné prostředky 
- vyřeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálu, pracovních nástrojů a nářadí - 
správně vykoná zadané praktické činnosti 
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízenímvčetně údržby 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 
prostředí- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany při práci, 
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou kázeň 
na modelových situacích předvede poskytnutí první pomoci 

Grafická komunikace 
- technické kreslení, technické náčrty a výkresy, čtení 
technickýchvýkresů 
- čtení technických výkresů ve dřevozpracujícím průmyslu 
- čtení technických výkresů v oblasti kovovýroby, zhotovení a 
čtenínákresů v kovovýrobě Měření a orýsování výrobku 
- základní práce s technickými tabulkami práce podle 
technickýchvýkresů s materiály: dřevo, plasty, kovy 
- vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi (dřevo, plasty, kovy) 
Třídění oceli podle použití 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálů: 
dřevo, plasty, kovy 
Práce se dřevem 
- řezání, vrtání, spojování, čepování, lepení, povrchová úprava 
Práce s kovy 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, povrchová úprava, výrobek z 
vícečástí, spojování kovů, závity, nýty, pájení 
Práce s plasty 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, spojování, tepelné tvarování 
Jednoduché domácí spotřebiče 
- zásady údržby 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opravování 
Montáž a demontáž, oprava školního nářadí a náčiní 
Úloha techniky v životě člověka zneužití techniky 
Práce pro zlepšení školního prostředí 
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci 
Ochrana pracovního a životního prostředí 

Technická praktika 
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Technická 

 praktika 

Komentář 
Určeno pro rozvíjení znalostí předmětu Technické práce 7.r 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Fyzika 

6. ročník 
Vlastnosti látek a těles 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 

 

5.10.11.2 9. ročník 

0+1 týdně, V 

1. Práce s technickými materiály 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
• Práce s technickými materiály 

- sestaví model, zhotoví výrobek podle návodu, náčrtu, 
plánu, předlohy, jednoduchého programu, uživatelsky pracuje s 
technickou dokumentací 
- přečte jednoduchý technický výkres 
- vypracuje jednoduchý technický výkres 
- změří a orýsuje výrobek 
- při technickém kreslení používá správné pomůcky a dbá 
naestetickou úpravu 
- vyhledá v technických tabulkách požadované údaje 
- uvede vlastnosti materiálů (dřevo, plasty, kovy) 
- na konkrétních příkladech uvede využití znalosti 
vlastnostírůzných materiálů při volbě vhodného materiálu pro 
daný výrobek, při volbě vhodného způsobu zpracování materiálu 
a při volbě vhodných pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů 
- provede, vyřeší zadaný pracovní úkol správně a ve 
stanovenémrozsahu i termínu 
- provede zadané praktické činnosti s danými materiály: 
dřevo, plasty, kovy, přírodní materiály 
- provede montáž, demontáž a údržbu jednoduchých 
předmětů azařízení 
- při práci používá vodné pracovní pomůcky, nástroje a 
náčiní avhodné osobní ochranné prostředky 
- vyřeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem 
materiálu, pracovních nástrojů a nářadí - 
správně vykoná zadané praktické činnosti 
- správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a 
zařízenímvčetně údržby 
- udržuje pořádek na pracovním místě 
- dodržuje základní zásady péče o pracovní a životní 
prostředí- dodržuje základy bezpečnosti a ochrany při práci, 
hygienická pravidla a předpisy, dodržuje technologickou kázeň 
- na modelových situacích předvede poskytnutí první pomoci 

Grafická komunikace 
- technické kreslení, technické náčrty a výkresy, čtení 
technickýchvýkresů, 
- čtení technických výkresů ve dřevozpracujícím průmyslu 
- čtení technických výkresů v oblasti kovovýroby, zhotovení a 
čtenínákresů v kovovýrobě Měření a orýsování výrobku 
- základní práce s technickými tabulkami práce podle 
technickýchvýkresů s materiály: dřevo, plasty, kovy 
- vlastnosti materiálů a jejich využití v praxi (dřevo, plasty, kovy) 
Třídění oceli podle použití 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování materiálů: 
dřevo, plasty, kovy 
Práce se dřevem 
- řezání, vrtání, spojování, čepování, lepení, povrchová úprava 
Práce s kovy 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, povrchová úprava, výrobek z 
vícečástí, spojování kovů, závity, nýty, pájení 
Práce s plasty 
- řezání, pilování, vrtání, ohýbání, spojování, tepelné tvarování 
Jednoduché domácí spotřebiče 
- zásady údržby 
Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opravování 
Montáž a demontáž, oprava školního nářadí a náčiní 
Úloha techniky v životě člověka zneužití techniky 
Práce pro zlepšení školního prostředí 
Hygiena, bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci 
Ochrana pracovního a životního prostředí 

Komentář 
Určeno pro mírně pokročilé, jako rozvíjení znalostí z 8. r. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Vztah člověka k prostředí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

 Fyzika 

6. ročník 
Vlastnosti látek a těles 

Matematika 

Geometrie v rovině a prostoru 
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 Projekty 
Název školy 

 

Adresa 

 

Název ŠVP 

Platnost 

 
Název RVP 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk  

 
Zábřeh, Školská 406/11 

 

 
Naše škola 

 

1. 9. 2016 

 
RVP ZV Základní vzdělávání 

Dosažené vzdělání Základní vzdělání  

 Délka studia v letech: 9 

 Projekt Praha  
 

Určen pro: 4. a 5. ročník 

 Hlavním cílem projektu je navázat na učivo vlastivědy 4. - 5. ročníku - zeměpisnou i historickou část. Děti se seznamují s 

Prahou jako s evropským městem, jako s hlavním městem ČR - demokratického státu i s jeho historií. Během projektu si žáci 

sami připravují otázky a během projektu na ně hledají odpovědi. Vyvrcholení projektu je jednodenní návštěva (exkurze) 

Prahy, historického centra města, včetně nejznámějších památek. V rámci projektu se téma prolíná do naukových i 

výchovných předmětů (ČJ, VV, PČ, HV). 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Psychohygiena 
o Kooperace a kompetice 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
o Hodnoty, postoje, praktická etika 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
o Občan, občanská společnost a stát 
o Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

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

svět 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Kulturní diference 
o Lidské vztahy 
o Etnický původ 
o Multikulturalita 
o Princip sociálního smíru a solidarity 
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 Zvířata kolem nás  

Určen pro: 1. a 2. ročník 

 V rámci učiva Prvouky o zvířatech jsou žáci vedeni ke správnému vztahu a chování ke zvířatům a k přírodě. Učí se 

rozpoznávat běžné zástupce živočichů a pěstují si tak pozitivní vztah k přírodě. Dle probíraného celku jsou využívány 

vycházky, pozorování v přírodě a exkurze do ZOO. V hodinách VV, PČ, TV, HV pak žáci využívají svých znalostí k tvořivé 

činnosti. Vyvrcholením celého projektu bývá miniškola v přírodě, která se realizuje na konci 2. ročníku a kde si žáci ověřují 

své znalosti a dovednosti získané během trvání celého projektu. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Kreativita 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Ekosystémy 
o Základní podmínky života 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 

 Týden dyslexie  

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník 

 Týden dyslexie je projekt, kterým se naše škola aktivně zapojuje do celoevropského týdne dyslexie, který každoročně 

vyhlašuje Evropská společnost Dyslexie. V průběhu prvního říjnového týdne je pro žáky s vývojovými poruchami učení 

připraveno mnoho aktivit (jóga, nápravná cvičení, grafomotorická cvičení, celodenní závod Hrajeme si s písmeny aj.) a pro 

zákonné zástupce žáků a ostatní veřejnost pak konzultace s pracovnicemi PPP v Šumperku a den otevřených dveří. Za vrchol 

celého týdne lze považovat přednášku některého z odborníků na problematiku SVP na různá témata týkající se poruch učení a 

jejich možné nápravy. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Rozvoj schopností poznávání 

o Sebepoznání a sebepojetí 

o Psychohygiena 

o Kreativita 

o Mezilidské vztahy 

o Komunikace 

o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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 Historie města Zábřeha  

Určen pro: 3. ročník 

 Historie města Zábřeha je projekt určený pro žáky 3. tříd. Hravou formou zpracovává téma 1. pololetí 3. ročníku Obec a 

její okolí. Žáci získávají netradičními metodami a formami práce zkušenosti a poznatky o svém městě, jeho 

pamětihodnostech, historických osobnostech a také o současné tváři města, a to vždy na konkrétním, viděném materiálu. Jsou 

systematicky vedeni nejen k vytváření vědomostí, ale i k posilování vztahu k městu, kde žijí, a k prohlubování úcty k práci 

našich předchůdců. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

 Projektové vyučování pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník  

 Projekt je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zařazován vždy na začátek školního roku, kdy 

vychází Celosvětový týden dyslexie, aby se tito žáci lépe adaptovali na nový školní rok a lépe tak zvládali mnohdy 

problémový start. Proto jej lze chápat také jako diagnostický. Tento projekt je veden na základě tématu, které si žáci sami 

určí (např. Barevný svět, Skautskou stezkou, Zábřeh v proměnách času, Putování s Eskymo Welzlem apod.). Téma je 

rozvíjeno prožitkovou metodou či formou vhodných her v přírodě. Tvořivými dílnami a netradičními technikami, které jsou 

těžce realizovatelné ve školním prostředí, je rozvíjena kreativita žáků a jejich vzájemná interakce. Upřednostňovány jsou hry 

v přírodě, pobyt v přírodě a aktivity na posílení fyzické zdatnosti žáků. Během pobytu jsou realizována různá nápravná 

cvičení, která pak samozřejmě pokračují po návratu do školního prostředí. Projekt probíhá v úzké spolupráci s pracovnicemi 

PPP Šumperk. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Ekosystémy 
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o Základní podmínky života 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 
 Projekt Poznáváme Evropu - poznávací a pobytové školy v zahraničí 

Určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník 

 Cílem projektu je seznámení se s jednotlivými evropskými státy, s jejich obyvateli, mentalitou, historií a současností. Žáci 

si připravují pracovní listy, které pak na základě získaných informací během pobytu v dané zemi zpracovávají. Žáci pracují ve 

skupinách podle věku tak, aby starší žáci mohli mladším pomáhat s jednotlivými úkoly. Všechny úlohy jsou zadány hravou 

formou (křížovky, doplňovačky, kvizy apod.). Součástí úloh jsou také "hodiny cizího jazyka", ve kterých jsou žáci 

seznamováni se základními slovíčky dané země. Součástí pracovních listů jsou tedy jakési slovníčky, které obsahují slovo v 

českém jazyce, v anglickém a to samé i v jazyce země, ve které se projekt uskutečňuje (Itálie, Slovensko, Chorvatsko, 

Španělsko, Řecko, Bulharsko apod.). 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
o Evropa a svět nás zajímá 
o Objevujeme Evropu a svět 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Kulturní diference 
o Lidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 

 Vánoční dílna 

Určen pro: 1. ročník, 2. rončík, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Tento projekt je určen pro žáky 1. stupně.  Realizuje se v adventní době. Cílem je, aby děti pochopily princip adventu a 

připravily se na Vánoce. Projekt probíhá ve dvou dnech, začíná odpoledními aktivitami, pokračuje večerním zpívání koled a 

paním ve škole a je zakončen dopolední pracovní dílnou, na které si žáci vyrobí vánoční dekorační předměty. Tyto výrobky 

jsou prezentovány na tradiční Vánoční výstavě školy. 
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Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Velikonoční dílna 

Určen pro: 1. ročník, 2. rončík, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Tento projekt je určen pro žáky 1. stupně. Realizuje se v době před Velikonocemi. Cílem je, aby děti pochopily princip 

Velikonoc a připravily se na ně. Projekt probíhá ve dvou dnech, začíná odpoledními sportovními aktivitami, pokračuje 

večerní besedou na určené téma a spaním ve škole. Je zakončen dopolední pracovní dílnou, na které si žáci vyrobí 

velikonoční dekorační předměty. Tyto výrobky jsou prezentovány na tradiční Velikonoční výstavě školy. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Zimní škola v přírodě 

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Projekt je určen pro žáky celého 1. stupně a je realizován formou pobytu na horách. Tento projekt je veden na základě 

tématu, které si žáci sami určí. Kromě zimních sportovních aktivit, které tvoří podstatnou část pobytu, si osvojují také 

netradiční formy zimních her na sněhu a her v místnosti, plní úkoly k danému tématu a hravou formou zpracovávají pracovní 

listy. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
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o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Kniha je můj kamarád 

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročn

 Projekt je určen pro žáky celého 1. stupně. Je realizován ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny Zábřeh a 

probíhá celý školní rok formou besed na dané téma (např. Pohádky, Encyklopedie, Pověsti apod.). Vyvrcholením celého 

projektu je celodenní pobyt v městské knihovně, kde jsou žáci rozděleni do jednotlivých skupin, ve kterých plní zábavnou 

formou úkoly. 

Na závěr obdrží každý žák certifikát o účasti. 

Specifikou tohoto projektu je předávání slabikáře a „Pasování prvňáčků na čtenáře“ a také účast v projektu Celé Česko čte 

dětem. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Vícedenní pobyt v přírodě  

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Projekt je veden na základě tématu či tematického celku, opírající se o učivo daného ročníku. Téma je rozvíjeno 

prožitkovou metodou či formou vhodných her v přírodě. Tvořivými dílnami a netradičními technikami, které jsou těžce 

realizovatelné ve školním prostředí, je rozvíjena kreativita žáků a jejich vzájemná interakce. Upřednostňovány jsou hry v 

přírodě, pobyt v přírodě a aktivity na posílení fyzické zdatnosti žáků. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 



Naše škola Projekty 

RVP ZV Základní vzdělávání 

 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       289 
 

o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Ekosystémy 
o Základní podmínky života 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Dramatické projekty  

Určen pro:1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Dramatické projekty jsou založeny na dramatické výchově jako formě výuky. Konkrétní výběr dramatické metody pak 

záleží na základním zpracovaném tématu, počtu žáků, ročníku, délkou projektu - nejčastěji dramatizace, simulace rolí, práce 

s loutkou, sociální drama na posílení vazeb v kolektivu, stínové divadlo... Výchozí téma, které je dramaticky zpracováno, 

může vycházet z jakéhokoliv naukového či výchovného předmětu z jednoho ročníku či více ročníků. Vrcholem i cílem 

projektu je dramatická prezentace úměrná věku i délce projektu. Může mít různou podobu - scénka, dramatický výstup či 

dramatizace divadelního představení. Žáci si v rámci projektu sami upravují scénografii a projekt výtvarně dokreslují a 

doplňují. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Kreativita 
o Komunikace 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 
 

 Vesmír kolem nás  

Určen pro: 5. ročník a 9. ročník 

  Tento projekt je velmi poutavým a přitažlivým. Zařazuje se na 1. stupni do 5. ročníku nebo na 2. stupni do 9. ročníku. 

Žáci s přirozeným zájmem a zvídavostí prezentují svoje poznatky získané četbou či sledováním naučně populárních filmů. 

Kladou si spoustu otázek a společně na ně hledají odpovědi. Exkurze do hvězdárny a planetária je proto vždy vítaným 

vyústěním ke shrnutí tohoto učiva. 

Průřezová témata 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Základní podmínky života 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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 Jazykové kurzy  

Určen pro: 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník 

 Cílem projektu je navázat na učivo cizího jazyka. Obsah je zaměřen na osvojování jazykových prostředků na dané téma 

slovní zásoby, gramatické struktury. Žáci se pomocí netradičních výukových metod učí užívat jazyk v každodenních 

situacích (strava, vycházka, hra, běžné denní činnosti...). 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

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

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 GO pro prvňáčky 

Určen pro: 1. ročník 

 Projekt je určen žákům prvních ročníků a je spojen se školní družinou. Jeho cílem je vytvořit zdravé klima pro vznik 

nových třídních kolektivů. 

 Žáci se seznámí mezi sebou, učí se spolupráci a toleranci při práci ve skupinách, prezentují výsledky své společné práce 

před ostatními spolužáky. Také poznají své třídní učitelky a vychovatelky v mimoškolním prostředí (tábory, rekreační 

střediska). Třídní učitelky a vychovatelky mají jedinečnou možnost poznat své svěřence v jiném prostředí a za jiných 

podmínek a situací. Časově se projekt uskutečňuje na začátku školního roku a bývá rozvržen do 2 dnů. Na jeho realizaci se 

podílejí učitelky, zejména 1. tříd a vychovatelky ŠD. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 

 Projekt GO  

Určen pro: 6. ročník 

 Projekt je určen žákům šestých ročníků. Jeho cílem je vytvořit zdravé klima pro vznik nových třídních kolektivů. 

Žáci se seznámí mezi sebou, učí se spolupráci a toleranci při práci ve skupinách, prezentují výsledky své společné práce 

před ostatními spolužáky. Také poznají své třídní učitele v mimoškolním prostředí (tábory, rekreační střediska). Třídní 

učitelé mají jedinečnou možnost poznat žáky, kteří jim budou svěřeni na další čtyři roky. 
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 Časově se projekt uskutečňuje na začátku školního roku a bývá rozvržen do 2 dnů. Na jeho realizaci se podílejí učitelé a 

starší žáci, kteří jsou vybíráni na základě vhodných osobnostních charakteristik. 

 Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 
o Princip sociálního smíru a solidarity 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Zábřeh a okolí  

Určen pro: 6. ročník 

  Projekt probíhá v rámci výuky předmětu výchova k občanství. Žáci jsou rozděleni do skupin a zpracovávají témata 

(městský úřad, Zábřeh a jeho historie, Zábřeh a jeho památky, Slavné osobnosti ze Zábřeha, Pověsti a písničky v Zábřehu a 

jeho okolí, okolní obce,…). 

 V průběhu projektu žáci vyhledávají informace na internetu i v knižních publikacích, navštíví Informační centrum v 
Zábřehu. 

 Výsledkem práce je prezentace skupiny a plakát, který obsahuje nejdůležitější informace a obrázky. 

 Vyvrcholením celého projektu je vycházka po městě, kterou naplánují žáci a předvedou, jaké památky mohou v Zábřehu 
najít. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA 
o Občanská společnost a škola 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Kulturní diference 
o Lidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
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o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Školní časopis  

Určen pro: 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník 

 Redakce školního časopisu je tvořena dobrovolníky z žáků 2. stupně školy. Redaktoři se učí zpracovávat informace do 

takové podoby, která je srozumitelná a zábavná pro čtenáře (zejména na 1. stupni). 

 Časopis podává informace o dění ve škole, zveřejňuje zdařilé práce žáků celé školy, přináší reportáže z akcí, které se 

konají mimo školu, připravuje referáty o významných osobnostech, zaměřuje se na svátky a tradice a přináší zábavu v 

podobě křížovek, osmisměrek, sudoku, hádanek atd. 

 Vychází jednou za 2 měsíce, redakční rada se schází jednou za 14 dní. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
o Stavba mediálních sdělení 
o Tvorba mediálního sdělení 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Rekordy školy  

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník 

 Projekt, který se zaměřuje na spolupráci v rámci tříd i školy. Usiluje o vytvoření pocitů sounáležitosti mezi žáky, 

vytvoření pozitivního klimatu ve škole a zapojení i těch žáků, kteří nejsou úspěšní v naukových předmětech. 

 Jednotlivé rekordy jsou motivovány svátky (Vánoce, Velikonoce, Valentýn, Mikuláš, měsíc knihy apod.) nebo vycházejí 

přímo od žáků. 

 V rámci vytvoření rekordu se žáci ve třídách musí dohodnout, někdy společně tvoří jednu věc. Jednotlivé rekordy se od 

sebe liší zejména obsahem a způsobem plnění. Rekordů se účastní i učitelský sbor. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Psychohygiena 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Hodnoty, postoje, praktická etika 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 
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 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Zahraniční jazykové pobyty

Určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. roční

 Cílem projektu je praktické využití jazykových vědomostí a dovedností žáků 6. - 9. ročníku v reálném prostředí některé 

evropské metropole. Vyvrcholením jsou konverzační schopnosti žáků a také zeměpisné a historické vědomosti o navštívené 

metropoli. Doba realizace 5-10 dnů v měsících květnu - červnu. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 
o Komunikace 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
o Evropa a svět nás zajímá 
o Objevujeme Evropu a svět 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 

 Pravěk v Čechách  

Určen pro: 6. ročník 

  Cílem projektu je seznámit žáky s pravěkým osídlením našich zemí s důrazem na období prvních zemědělců. Základem 

projektu je jednodenní návštěva Centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Náplní exkurze není 

jenom prostý výklad a návštěva pravěké vesnice, ale i pracovní dílna, ve které si žáci mohou vyzkoušet pravěké postupy 

výroby. Téma se také dotýká i jiných naukových i výchovných předmětů. Doba realizace: září - říjen 

Průřezová témata 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
o Evropa a svět nás zajímá 
o Objevujeme Evropu a svět 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 
o Etnický původ 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 
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 Velká Morava  

Určen pro: 7. ročník 

  Cílem projektu je seznámit žáky s vrcholným obdobím moravské státnosti s důrazem na každodennost života na velké 

Moravě. Základem projektu je jednodenní návštěva Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště a 

archeoskanzenu v Modré u Velehradu. Náplní exkurze je i vyplnění pracovních listů v Památníku ve Starém Městě a 

pracovní dílna v archeoskanzenu, kde si žáci mohou vyzkoušet pracovní postupy a řemeslnickou zručnost obyvatel 

velkomoravského hradiště. Téma se také dotýká i jiných naukových i výchovných předmětů. Doba realizace - říjen 

Průřezová témata 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
o Evropa a svět nás zajímá 
o Objevujeme Evropu a svět 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Lidské vztahy 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Voda 

Určen pro: 8. ročník 

 Voda jako životodárná kapalina - chemie Realizace ve třech blocích: 

- laboratorní práce - seznámení se s molekulou vody a jednotlivými prvky z kterých se voda skládá 
- práce na zadaných úkolech 
- prezentace závěrečných prací - vytvoření nástěnky ve tříděCíl: uvědomění si významu vody pro život 

Průřezová témata 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Ekosystémy 
o Základní podmínky života 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Práce v realizačním týmu 

 

 Radíme se u odborníků 

 Tento projekt je spjat s Pěstitelskými pracemi a je určen pro žáky 7. a 8. ročníků. Cílem projektu je rozšíření poznatků a 

dovedností o pěstování rostlin, zeleniny a aranžování květin. 

Realizace projektu: 

- netradiční vazby z živých a suchých květin 
- exkurze na výstavách ovoce a květin 
- exkurze v zahradnictví 
- případně očkování a roubování rostlin 
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Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Kreativita 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Vztah člověka k prostředí 
o  

 Třídění odpadových surovin  

Určen pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník 

 Celoroční projekt, který probíhá v těchto etapách: 

- motivace žáků učiteli přírodopisu a třídními učiteli k odevzdávání odpadů do barevných kontejnerů 
- realizace sběrové akce na tříděný papír - možné zapojení veřejnost 
- případně např. exkurze do střediska třídění odpadů - Separex 

 Cíl projektu: přijetí zodpovědnosti za stav a budoucnost naší planety. Vnímat životní prostředí jako své bezprostřední 

okolí. Získané peníze využít na krmivo pro zvířata. 

Průřezová témata 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Ekosystémy 
o Základní podmínky života 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 

 Elektrárny 

Určen pro: 8. ročník a 9. ročník 

 Úkolem projektu je přesvědčit o výhodnosti využití zvoleného typu elektrárny, uvést výhody a nevýhody daného typu, 

najít lokalitu, pro kterou je daný typ elektrárny nejvýhodnější, případně vyrobit maketu daného typu elektrárny a vyznačit na 

mapě ČR výskyt všech využívaných typů elektráren. Cílem projektu je umět vyhledat a zpracovat informace, učit se 

posuzovat jevy z různých hledisek - porovnat výhody a nevýhody různých typů elektráren, ve skupině rozvíjet tvůrčí 

schopnosti při vyhodnocování, podílet se na spolupráci ve skupině, být odpovědný za svůj podíl na výsledku práce skupiny a 

respektovat přínos ostatních členů skupiny. Každá skupina vypracuje písemně zprávu a prezentuje ji. Součástí projektu je 

jednodenní exkurze do elektrárny (např. Dukovany nebo Dlouhé Stráně). Projekt je určen pro 8. a 9. ročník, využívá 

mezipředmětové vazby. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Základní podmínky života 
o Vztah člověka k prostředí 
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 Cyklistické poznávání naší vlasti 

Určen pro: 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

 Formou cykloturistického putování po naší vlasti se žáci seznamují s okolními zajímavostmi přírodními a historickými. 

Žáci se podílejí na přípravě a realizaci kurzu popisem tras, KPČ, dokumentací a prezentováním. Kurz trvá 5 dní. Cílovou 

skupinou jsou žáci 9. tříd. Žáci využívají poznatky ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu atd . Kurzu se účastní naši absolventi 

jako instruktoři a tím naplňují vztah ke své bývalé škole. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Mezilidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
o Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
o Vztah člověka k prostředí 

 

 Já a můj svět  

Určen pro: 8. ročník 

 Cílem projektu je praktické využití jazykových vědomostí a dovedností, které žáci získali během prvního roku ve výuce 

Ruského jazyka. Další rozšiřování slovní zásoby a znalostí mluvnice. Práce se slovníkem. Následně schopnost prezentovat 

konečný výsledek před ostatními – tzn. procvičování jazykových dovedností jako poslech, psaní, mluvení a dialog. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Komunikace 

 

 Škola  

Určen pro: 9. ročník 

  Cílem projektu je praktické využití jazykových vědomostí a dovedností, které žáci získali ve výuce Ruského jazyka. Další 

rozšiřování slovní zásoby a znalostí mluvnice. Práce se slovníkem. Následně schopnost prezentovat konečný výsledek před 

ostatními – tzn. procvičování jazykových dovedností jako poslech, psaní, mluvení a dialog. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 
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 Zajímavá místa a osobnosti Ruska  

Určen pro: 9. ročník 

 Cílem projektu je praktické využití jazykových vědomostí a dovedností, které žáci získali v hodinách Ruského jazyka.  

Další rozšiřování slovní zásoby a znalostí mluvnice. Práce se slovníkem, internetem,…. Schopnost nalézt potřebné informace 

k projektu. Následně schopnost prezentovat konečný výsledek před ostatními – tzn. procvičování jazykových dovedností jako 

poslech, psaní, mluvení a dialog. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 

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

 

 Tradice a zvyky v Rusku  

Určen pro: 9. ročník 

 Cílem projektu je praktické využití jazykových vědomostí a dovedností, které žáci získali v hodinách Ruského jazyka.  

Další rozšiřování slovní zásoby a znalostí mluvnice. Práce se slovníkem, internetem,…. Schopnost nalézt potřebné informace 

k projektu. Následně schopnost prezentovat konečný výsledek před ostatními – tzn. procvičování jazykových dovedností jako 

poslech, psaní, mluvení a dialog. 

Průřezová témata 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Kooperace a kompetice 

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

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
o Kulturní diference 
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 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Název školy 

Adresa 

Název ŠVP 

Platnost 

Název RVP 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk  

Zábřeh, Školská 406/11  

Naše škola  

1. 9. 2016 

 
RVP ZV Základní 
vzdělávání 

Dosažené vzdělání Základní vzdělání  

 Délka studia v letech: 9 

 

 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 
akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, byli včas informováni o 

průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

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 se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka. 

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. Pochvaly, jiná ocenění a další 

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností. 

  

7.1.1 Základní vzdělávání 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Pravidla pro udělování výchovných opatření jsou předtištěna v žákovské knížce. 

5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit 

pouze po projednání v pedagogické radě. 

6. 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. 

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace 
školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

8. 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. 

9. 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 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. 

10. 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. 

11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do3 

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. 

12. 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. 

  

7.1.2 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. 

7.2 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady 

pro používání slovního hodnocení 

7.2.1 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. 

  Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

a) Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit.  

b) Stupeň 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 dopouští dalších 

přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných 

osob. 

c) Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí 

se takových závažných přestupků proti vnitřnímu 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém 

stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 

5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 
b) prospěl (a), 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (a). 

6. 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 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. 

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. 

7.2.2 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.  

7.2.2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí: 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, 

kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
 kvalita výsledků činností, 
 osvojení účinných metod samostatného studia. 

 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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 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. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní 

výstupy z předmětů na nejvyšší možné úrovni s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 

27/2016 Sb.). 

 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. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s mírnou dopomocí 

s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 Stupeň 3 (dobrý) 
              Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje 

nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených 

poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je 

schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy 

z předmětů s podporou a dopomocí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 

Sb.). 

 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. Žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s výraznou podporou a dopomocí s přiznanými 

podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 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. Žák 
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se speciálními vzdělávacími potřebami neplní výstupy z předmětů ani s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. 

stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

7.2.2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 Převahu praktického zaměření mají v základní škole pracovní činnosti, technické a pěstitelské práce, technická praktika a 

příprava pokrmů. 

 Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se 
hodnotí: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

 kvalita výsledků činností, 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,- hospodárné využívání surovin, 

materiálů, energie, překonávání překážek v práci, - obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a 

měřidel.  

 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. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. Žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami plní výstupy z předmětů na nejvyšší možné úrovni s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle 

Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 Stupeň 2 (chvalitebný) 
            Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně 

tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává 

samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a 

energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s 

drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami plní výstupy z předmětů s mírnou dopomocí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle 

Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 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. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami 
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plní výstupy z předmětů s podporou a dopomocí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 

27/2016 Sb.). 

 Stupeň 4 (dostatečný) 
            Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické 

poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc 

učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně 

dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní 

prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s 

pomocí učitele. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s výraznou podporou a 

dopomocí s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 Stupeň 5 (nedostatečný) 
            Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže 

ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky 

jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami neplní výstupy z předmětů ani s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 

27/2016 Sb.). 

7.2.2.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, výtvarné činnosti a užité výtvarné činnosti, výchova ke zdraví, 

výchova k občanství, hudební výchova a sborový zpěv, tělesná výchova, sportovní a míčové hry. 

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, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní 

výstupy z předmětů na nejvyšší možné úrovni s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 

27/2016 Sb.). 

 Stupeň 2 (chvalitebný) 
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             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. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s mírnou dopomocí 

s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 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. Žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s podporou a dopomocí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 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. Žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami plní výstupy z předmětů s výraznou podporou a dopomocí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 1. – 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

 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. Žák se speciálními vzdělávacími 

potřebami neplní výstupy z předmětů ani s výraznou dopomocí a podporou a s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. 

– 5. stupně (dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

7.2.3 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

1. slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po 

projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo 

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

této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do 

klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 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 
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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 

o 1 – výborný - výstižné a poměrně přesné 

o 2 – chvalitebný - celkem výstižné  

o 3 – dobrý -  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

o 4 – dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

o 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. 

 3 - neuspokojivé 

          Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných  
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          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. 

7.2.4 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích 

předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb..  

3. 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, popsané ve zprávě školského poradenského 

zařízení. 

7.3 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. 

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 žák se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo žák nadaný a mimořádně 

nadaný, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému 

rozvoji. 

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. 

  

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:  
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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 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. 
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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 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 na základní škole 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, 

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. 
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8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení 

podle §22. 

7.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového 

hodnocení žáka na vysvědčení 
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 jejich 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 se školskými poradenskými zařízeními 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. 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v 
kabinetech. 
Výjimka je možná jen v případě doporučení školského poradenského zařízení na základě přiznaných podpůrných 

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 do třídní knihy. 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.  
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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 zákonným zástupcům žáka.  

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. 

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 zákonným zástupcům žáků předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 

hovorových hodinách, na které jsou zákonní zástupci žáků písemně zváni. Zákonným zástupcům žáků, kteří se 

nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci 

a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně.  

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.  

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají 

podobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý 

školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také 

zákonným zástupcům.  

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 školských poradenských 

zařízení, 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.  

20. Klasifikace chování  
a) 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) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období).    

b) 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 vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit.         

 Stupeň 2 (uspokojivé)  
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              Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu;   nebo se opakovaně 

dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších 

přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje, nebo 

jiných osob.     

 Stupeň 3 (neuspokojivé)  

               Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova, nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

7.5 Pravidla chování žáků 
1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických pracovníků, dodržuje 

školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.  

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na 

vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny a školního klubu je pro 

přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.  

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.  

4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a 

pořádku, chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu 

hodin a pokynů učitelů.  

5. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. 

V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  

6. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. 

kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).  

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.  

8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci žáka do 3 dnů písemně nebo 

telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Informaci o uvolnění z předem 

známých důvodů podávají zákonní zástupci žáka písemně třídnímu učiteli. Odchod žáka z vyučování před jeho 

ukončením je možný pouze se souhlasem učitele hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele 

(na více hodin) na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. Škola v odůvodněných případech může po 

zákonných zástupcích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.  

9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

10. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, 

projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má 

právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, 

ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

jinému zaměstnanci školy. 

11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných 

osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů po dobu pobytu ve škole neodkládají, pouze pokud k 

tomu mají vyčleněná místa k tomu určená, to jest osobní uzamykatelné skříňky, případně na pokyn vyučujících, kteří 

je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 
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 Přehled příloh a dodatků k ŠVP Naše škola: 
 

Číslo dodatku Číslo jednací Počet stran Platnost od Platnost do 

Příloha č. 1 1334/2016 31 str. 1. 9. 2016  

Dodatek č. 1 1153/2017 5 str. 1. 9. 2017  

Dodatek č. 2 1370/2018 8 str. 1. 9. 2018  
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Touto přílohou se doplňuje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše škola“ ZŠ Zábřeh, 
Školská 406/11, okres Šumperk ve znění platných předpisů od 1. 9. 2016 o přehled nepovinných předmětů takto: 

  Nabídka nepovinných předmětů zahrnuje ty předměty, které nelze realizovat po třídách a ročnících, ale 

přesahují podle náplně a zájmu do celého 1. nebo 2. stupně. Některé nepovinné předměty mají prostupnost mezi 

1. a 2. stupněm. Počet hodin je přizpůsoben dle zájmu žáků a organizačním možnostem školy v daném školním 

roce, zpravidla 1 - 2 hodiny týdně. Nepovinné předměty jsou nabízeny zájemcům ze všech tříd, žáci různých 

ročníků mohou být spojeni do 1 skupiny. Na škole nabízíme tyto nepovinné předměty: 

 Seminář z ČJ integrovaní 
 Individuální logopedická péče 
 Nepovinný Anglický jazyk 
 Informatika 
 Sborový zpěv 
 Výtvarné činnosti 
 Sportovní hry 
 Náboženství 

 

Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 
 

 
Seminář z ČJ integrovaní 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Individuální logopedická péče 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
Nepovinný Anglický jazyk 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 

 
Sborový zpěv 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
Výtvarné činnosti 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 
Sportovní hry 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 
Náboženství 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 

Nepovinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

 

 
Seminář z ČJ integrovaní 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Informatika 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
Sborový zpěv 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
Výtvarné činnosti 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
Sportovní hry 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
Náboženství 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 
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Charakteristika oblasti 

  Školní vzdělávací program Naše škola je nastaven tak, aby umožňoval individuální rozvoj každého žáka ve 
prospěch jeho osobnostního maxima a aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. 

 Škola nabízí výuku v nepovinných předmětech. Nepovinné předměty doplňují a rozvíjejí povinné předměty. 

Nepovinný předmět je každý předmět, který je do výuky zařazen nad rámec učebního plánu. 

 Žák si vybírá nepovinné předměty na základě svých zájmů, schopností a dovedností. Nepovinný předmět mu také 

může pomoci při různých obtížích. Při výuce nepovinných předmětů používají učitelé, s přihlédnutím k povaze 

předmětu, stejné výchovné a vzdělávací strategie jako u předmětů povinných. 

 Nepovinné předměty jsou nabízeny zájemcům ze všech tříd. 

 Na škole nabízíme tyto nepovinné předměty: 

 Seminář z ČJ integrovaní (spjatost s ČJ) 
 Individuální logopedická péče (spjatost s ČJ) 
 Nepovinný Anglický jazyk (spjatost s AJ) 
 Informatika (spjatost s IT) 
 Sborový zpěv (spjatost s Hv) 
 Výtvarné činnosti (spjatost s Vv, Pč) 
 Sportovní hry (spjatost s Tv) 
 Náboženství 

 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 
 

  

 Seminář z ČJ integrovaní 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 1 

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

1 1 1 1 

 

Charakteristika předmětu 

 V rámci péče o integrované žáky škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a s SPC v Šumperku, s 

praktickými lékaři i s odbornými lékaři (psychiatři, psychologové, pracovníci SPC pro sluchově postižené v Olomouci). 

 Integrovaní žáci jsou pravidelně v poradně vyšetřováni a výsledky vyšetření jsou konzultovány s výchovnou poradkyní a 

třídními učiteli, kteří zajišťují individuální vzdělávací plány a přístup k integrovaným žákům. 

 Obsahem předmětu jsou především reedukační cvičení, při nichž je dbáno zejména na porozumění čtenému textu a řečový 

projev, na sluchovou analýzu a syntézu slov, percepci a reprodukci rytmu slov, rozlišování délek ve slovech, rozlišování hranice 

slov ve větě a sluchovou paměť. Dále jde o procvičování zrakové paměti, prostorové orientace, pravolevé orientace, zrakového a 

sluchového rozlišování a o rozvoj jemné a hrubé motoriky. 

 Zařazujeme cvičení na posílení koncentrace a pozornosti, využíváme pohybové aktivity a relaxaci v hodinách. Předmět 

navazuje na český jazyk. 

 

Časové a organizační vymezení 

 Nepovinný předmět Seminář z ČJ integrovaní je realizován v 2. - 9. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Výuka probíhá především 

ve třídách a v počítačových učebnách.  

 

Nepovinné předměty 
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Metody a formy práce 

 Práce se speciálními pomůckami (dyslektické čítanky, pracovní sešity), PC programy, společenské hry zaměřené na rozvoj 

paměti a slovní zásoby. 

 Skupinová práce, individuální práce, frontální výuka, soutěže, hry. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

 Kompetence komunikativní 
 využívá získané komunikativní dovednosti 

 Kompetence pracovní 
 koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k sebekontrole a práci s chybou 
- pomáhá žákovi plánovat učení a hledat vhodné strategie učení 

• Kompetence komunikativní 

- zařazuje řečnická cvičení na dané téma, používá různé druhy textů tak, aby je žáci uměli 

správně číst a rozuměli jim 

• Kompetence pracovní 

- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 
- vede žáky k dokončení započaté práce    

 

Průřezová témata pokrývaná předmětem 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Tematické okruhy 
o Jsme Evropané 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Kulturní diference 
o Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Komunikace 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Poznávání lidí 
o Mezilidské vztahy 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

 

Seminář z ČJ integrovaní 
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 2. ročník 
1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- cvičí orientace v prostoru 
- cvičí P - L orientaci 
- procvičuje zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- hraje smyslové hry 
- cvičí rozlišování detailů 
- rozvíjí jemnou a hrubou motoriku 
- provádí uvolňovací cviky 
- cvičí jednotažné obtahování předloh, vytrhávání, dokreslování 
- nacvičuje délky ve slabikách (bzučák, píšťalka) 
- doplňuje slabiky do slov a slova do vět 
- opravuje chybné tvary písmen a slov 
- doplňuje znaménka 
- upevňuje tvary zrakově podobných písmen 
- cvičí rozlišování i, y pomocí tvrdých a měkkých kostek 
- rozvíjí řeč pomocí jednoduchého obrazového materiálu 
- tvoří věty a popisuje činnosti 
- cvičí vazbu čtení a psaní 
- trénuje analýzu a syntézu otevřených slabik, zavřených slabik 
jednoslabičných slov zavřených, dvojslabičných slov s otevřenými 
slabikami, trojslabičných slov s otevřenými slabikami 
- cvičí čtení jednoduchých vět z dvojslabičných a trojslabičných slov 
- člení věty na slova 
- orientuje se ve větě 
- nacvičuje správný pořádek slov ve větě 
- pokouší se sestavovat věty z daných slov 
- doplňuje slova do neúplných vět 
- nacvičuje čtení předložkových vazeb, slov se shlukem souhlásek 
na konci slova, slov složených ze souhlásek, jednoduchých vět s 
intonací 
- pokouší se doplňovat znaménka za větami 
- nacvičuje hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu 
- snaží se o porozumění čtenému, orientaci v textu 
- nacvičuje čtení s pomocí čtecích okének a zástřihů 
- nacvičuje čtení dlouhých a krátkých samohlásek, čtení a psaní 
slov podle délky 
- učí se upevňovat čtecí návyky a správné dýchání 
- nacvičuje přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení 
slov a vět 
- provádí diagnostické zkoušky čtení 
- trénuje abecedu 
- upevňuje psaní slov přepisem, opisem, diktátem 
- docvičuje druhy vět 
- procvičuje u, ú, ů 
- trénuje výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- trénuje i, y po tvrdých a měkkých souhláskách 
- rozlišuje slova stejného významu, slova mnohoznačná a 
jednoznačná 
- seznamuje se se slovními druhy 

Reedukace 
Čtenářské dovednosti 
Gramatické dovednosti 
- procvičování a prohlubování daného učiva abeceda 
psaní slov přepisem, opisem, diktátem 
druhy vět u, ú, ů 
výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov i, 
y po tvrdých a měkkých souhláskách 
slova stejného významu, slova mnohoznačná a jednoznačná slovní 
druhy 

Komentář 

Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
mohou shodovat. V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám 
jednotlivých žáků. Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 
2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

 

 
 
 
 

Seminář z ČJ integrovaní 
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 3. ročník 

1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- cvičí orientace v prostoru 
- cvičí P - L orientaci 
- procvičuje zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- hraje smyslové hry 
- cvičí rozlišování detailů 
- rozvíjí jemnou a hrubou motoriku 
- provádí uvolňovací cviky 
- cvičí jednotažné obtahování předloh, vytrhávání, dokreslování 
- nacvičuje délky ve slabikách (bzučák, píšťalka) 
- doplňuje slabiky do slov a slova do vět 
- opravuje chybné tvary písmen a slov 
- doplňuje znaménka 
- upevňuje tvary zrakově podobných písmen 
- cvičí rozlišování i, y pomocí tvrdých a měkkých kostek 
- rozvíjí řeč pomocí obrazového materiálu 
- tvoří věty a popisuje činnosti 
- cvičí vazbu čtení a psaní 
- trénuje analýzu a syntézu otevřených slabik, zavřených slabik, 
jednoslabičných slov zavřených, dvojslabičných slov s otevřenými 
slabikami, trojslabičných slov s otevřenými slabikami 
- cvičí čtení jednoduchých vět z dvojslabičných a trojslabičných slov 
- člení věty na slova 
- orientuje se ve větě 
- trénuje správný pořádek slov ve větě 
- sestavuje věty z daných slov 
- doplňuje slova do neúplných vět 
- trénuje čtení předložkových vazeb, slov se shlukem souhlásek na 
konci slova, slov složených ze souhlásek, jednoduchých vět s intonací 
- doplňuje znaménka za větami 
- trénuje hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu 
- snaží se o porozumění čtenému, orientaci v textu 
- procvičuje čtení s pomocí čtecích okének a zástřihů 
- procvičuje čtení dlouhých a krátkých samohlásek, čtení a psaní 
slov podle délky 
- upevňuje čtecí návyky a správné dýchání 
- nacvičuje přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení slov 
a vět 
- provádí diagnostické zkoušky čtení 
- upevňuje abecedu, snaží se řadit slova podle abecedy 
- upevňuje psaní slov přepisem, opisem, diktátem 
- docvičuje druhy vět 
- upevňuje u, ú, ů 
- upevňuje výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- upevňuje i, y po tvrdých a měkkých souhláskách 
- rozlišuje slova stejného významu, slova mnohoznačná a 
jednoznačná 
- procvičuje slovními druhy 
- docvičuje druhy vět 
- učí se spojovat věty do souvětí 
- trénuje čtení a psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy,ty 
ny 
- nacvičuje slova s i, y po obojetných souhláskách 

Reedukace 
Čtenářské dovednosti 
Gramatické dovednosti 
- procvičování a prohlubování daného učiva 
abeceda, řazení slov podle abecedy, psaní 
slov přepisem, opisem, diktátem  druhy vět  
u, ú, ů 
výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov i, 
y po tvrdých a měkkých souhláskách 
slova stejného významu, slova mnohoznačná a jednoznačná 
slovními druhy  druhy vět 
spojování vět do souvětí 
čtení a psaní slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty ny  i, 
y po obojetných souhláskách 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
mohou shodovat. V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám 
jednotlivých žáků. Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

2. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 
3. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

 

Seminář z ČJ integrovaní 
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 4. ročník 

1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- docvičuje orientace v prostoru 
- používá P - L orientace 
- procvičuje zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- hraje smyslové hry 
- cvičí rozlišování detailů 
- rozvíjí jemnou a hrubou motoriku 
- procvičuje délky ve slabikách (bzučák, píšťalka), změna významu 
- doplňuje slabiky do slov a slova do vět 
- opravuje chybné tvary písmen a slov, vyhledává pravopisné chyby 
- doplňuje znaménka 
- trénuje artikulační dovednosti, jazykolamy 
- upevňuje tvary zrakově podobných písmen 
- rozvíjí řeč pomocí obrazového materiálu 
- tvoří věty a trénuje časovou a dějovou posloupnost 
- trénuje vazbu čtení a psaní 
- trénuje analýzu a syntézu otevřených slabik, zavřených slabik, 
jednoslabičných slov zavřených, dvojslabičných slov s otevřenými 
slabikami, trojslabičných slov s otevřenými slabikami 
- cvičí čtení jednoduchých vět z dvojslabičných a trojslabičných slov 
- člení věty na slova 
- orientuje se ve větě 
- nacvičuje správný pořádek slov ve větě 
- pokouší se sestavovat věty z daných slov 
- doplňuje slova do neúplných vět 
- trénuje čtení předložkových vazeb, slov se shlukem souhlásek na 
konci slova, slov složených ze souhlásek, jednoduchých vět s intonací 
- doplňuje znaménka za větami 
-docvičuje hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu, kolektivní čtení 
- trénuje porozumění čtenému, orientaci v textu 
- procvičuje čtení s pomocí čtecích okének a zástřihů 
- procvičuje čtení dlouhých a krátkých samohlásek 
- čte a píše slova podle délky 
- pracuje s veršovaným textem, vyhledává rýmy 
- prohlubuje a upevňuje čtecí návyky a správné dýchání 
- trénuje přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení slova 
vět 
- učí se práci s naučnou literaturou, vyhledávání informací,orientaci 
v textu 
- provádí diagnostické zkoušky čtení 
- procvičuje psaní a čtení slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, 
ni,dy, ty ny 
- procvičuje slovní druhy 
- procvičuje pravopis vyjmenovaných slov 
- procvičuje pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov 
- procvičuje stavbu slova, předpony a předložky 
- určuje kategorie podstatných jmen 
- procvičuje pravopis koncovek podstatných jmen 

Reedukace 
Čtenářské dovednosti 
Gramatické dovednosti 
- procvičování a prohlubování daného učiva 
psaní a čtení slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty ny  slovní 
druhy 
 pravopis vyjmenovaných slov 
 pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov  
stavba slova, předpony a předložky  
kategorie podstatných jmen  pravopis 
koncovek podstatných jmen 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
mohou shodovat. V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám 
jednotlivých žáků. Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

3. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 
4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 
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 5. ročník 
1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- docvičuje orientace v prostoru 
- používá P - L orientace 
- procvičuje zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- hraje smyslové hry 
- cvičí rozlišování detailů 
- rozvíjí jemnou a hrubou motoriku 
- procvičuje délky ve slabikách (bzučák, píšťalka), změna významu 
- doplňuje slabiky do slov a slova do vět 
- opravuje chybné tvary písmen a slov, vyhledává pravopisné chyby 
- doplňuje znaménka 
- trénuje artikulační dovednosti, jazykolamy 
- upevňuje tvary zrakově podobných písmen 
- rozvíjí řeč pomocí obrazového materiálu 
- tvoří věty a trénuje časovou a dějovou posloupnost 
- trénuje vazbu čtení a psaní 
- trénuje analýzu a syntézu otevřených slabik, zavřených slabik, 
jednoslabičných slov zavřených, dvojslabičných slov s otevřenými 
slabikami, trojslabičných slov s otevřenými slabikami 
- cvičí čtení jednoduchých vět z dvojslabičných a trojslabičných slov 
- člení věty na slova 
- orientuje se ve větě 
- nacvičuje správný pořádek slov ve větě 
- pokouší se sestavovat věty z daných slov 
- doplňuje slova do neúplných vět 
- trénuje čtení předložkových vazeb, slov se shlukem souhlásek na 
konci slova, slov složených ze souhlásek, jednoduchých vět s intonací 
- doplňuje znaménka za větami 
-docvičuje hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu, kolektivní čtení 
- trénuje porozumění čtenému, orientaci v textu 
- procvičuje čtení s pomocí čtecích okének a zástřihů 
- procvičuje čtení dlouhých a krátkých samohlásek 
- čte a píše slova podle délky 
- pracuje s veršovaným textem, vyhledává rýmy 
- prohlubuje a upevňuje čtecí návyky a správné dýchání 
- trénuje přechod od vázaného slabikování k plynulému čtení slova 
vět 
- učí se práci s naučnou literaturou, vyhledávání informací, orientaci 
v textu 
- provádí diagnostické zkoušky čtení 
- procvičuje psaní a čtení slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, 
ni,dy, ty ny 
- procvičuje slovní druhy 
- procvičuje pravopis vyjmenovaných slov 
- procvičuje pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov 
- procvičuje stavbu slova, předpony a předložky 
- určuje kategorie podstatných jmen 
- procvičuje pravopis koncovek podstatných jmen 
- procvičuje slovesa 
- poznává shodu podmětu s přísudkem 
- procvičuje pravopis shody 
- procvičuje stavbu věty a základní větné členy 

Reedukace 
Čtenářské dovednosti 
Gramatické dovednosti 
- procvičování a prohlubování daného učiva 
psaní a čtení slov s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty ny slovní 
druhy 
 pravopis vyjmenovaných slov 
pravopis vyjmenovaných a příbuzných slov 
stavba slova, předpony a předložky 
kategorie podstatných jmen pravopis 
koncovek podstatných jmen slovesa 
shoda podmětu s přísudkem pravopis 
shody 
stavba věty a základní větné členy 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
mohou shodovat. V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám 
jednotlivých žáků. Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
Kulturní diference 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Jsme Evropané 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Poznávání lidí 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 
5. ročník 
Literární výchova 
Jazyková výchova 
Komunikační a slohová výchova 

 

 
 6. ročník 

1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- lépe se orientuje v prostoru i na dvojrozměrném obraze 
- dokáže se orientovat i na protější osobě 
- naučí se používat uvolňovací cviky zejména při zátěži (diktáty, 
prověrky) 
- zvládá orientaci v jednoduchém textu, rychle postřehuje slova 
- ví, kde si může vyhledat a půjčit vhodnou literaturu ke čtení 
- na základě analýzy a syntézy slov zvládá vymýšlet řady slov- umí 
číst pomalu v duetu a při tichém čtení pak reprodukuje jednoduchý 
obsah textu 
- umí se podle abecedy orientovat ve slovníku 
- odděleně umí odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov, 

koncovek podstatných a přídavných jmen i sloves - zlepšuje se funkce 

sluchové a zrakové paměti 

Reedukace SVPU 
- cvičení orientace v prostoru 
- P - L orientace 
- zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- smyslové hry 
- rozlišování detailů 
- rozvoj jemné a hrubé motoriky 
- uvolňovací cviky 
- doplňování slabik do slov 
- opravování chybných slov 
- doplňování znamének 
- individuální náprava jednotlivých žáků dle stanovené SVPU 
- rozvoj řeči pomocí jednoduchého obrazového materiálu 
- tvoření vět a popis 
- vazba čtení a psaní 
- analýza a syntéza slov 
- členění vět na slova 
- orientace ve větě 
- pořádek slov ve větě 
- sestavování vět z daných slov 
- doplňování slov do neúplných vět 
- čtení předložkových vazeb 
- čtení slov se shlukem souhlásek na konci slova 
- čtení slov složených ze souhlásek 
- čtení jednoduchých vět s intonací 
- doplňování znamének za větami 
- hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu 
- porozumění čtenému, orientace v textu 
- čtení a psaní slov podle délky 
- prohlubování a upevňování čtecích návyků a správného dýchání 
- procvičování abecedy 
- druhy vět 
- procvičování u, ú, ů 
- výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- i, y po tvrdých a měkkých souhláskách 
- slova stejného významu, slova mnohoznačná a jednoznačná- 
slovní druhy 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám jednotlivých žáků. 
Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 
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 7. ročník 
1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- lépe se orientuje v prostoru i na dvojrozměrném obraze, případně 
na mapě 
- P – L orientaci zvládá i na protější osobě 
- naučí se používat uvolňovací cviky zejména při zátěži (diktáty, 
prověrky) 
- zvládá orientaci v textu, rychle postřehuje slova 
- ví, kde si může vyhledat a půjčit vhodnou literaturu ke čtení 
- na základě analýzy a syntézy slov zvládá vymýšlet řady slov 
- umí číst v duetu a při tichém čtení pak reprodukuje obsah textu 
- umí se podle abecedy orientovat ve slovníku a vyhledávat slova- 
umí odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov, koncovek podstatných 
a přídavných jmen i sloves 
- pamatuje si základní pravidla pro psaní ě ve slovech- zlepšuje se 

funkce sluchové a zrakové paměti zejména při diktátech 

Reedukace SVPU 
- cvičení orientace v prostoru 
- P - L orientace 
- zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- smyslové hry 
- rozlišování detailů 
- rozvoj jemné a hrubé motoriky 
- uvolňovací cviky 
- doplňování slov do vět 
- opravování chybných tvarů slov 
- individuální náprava jednotlivých žáků dle stanovené SVPU- rozvoj 
řeči pomocí jednoduché osnovy (text nebo obrazový materiál) 
- tvoření vět a popis 
- vazba čtení a psaní 
- analýza a syntéza slov 
- členění vět na slova 
- orientace ve větě 
- pořádek slov ve větě 
- sestavování vět z daných slov a sestavování rozstříhaného textu 
- doplňování slov do neúplných vět 
- čtení slov se shlukem souhlásek na konci slova 
- čtení slov složených ze souhlásek 
- čtení jednoduchých souvětí a vět s intonací- doplňování znamének 
za větami i v souvětí 
- hlasité čtení, tiché čtení, čtení v duetu 
- porozumění čtenému, orientace v textu 
- prohlubování a upevňování čtecích návyků a správného dýchání 
- procvičování abecedy 
- psaní slov přepisem, opisem, diktátem 
- druhy vět 
- procvičování u, ú, ů 
- výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- stavba slov 
- i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní mě a mně, bě, pě, 
vě, mě 
- slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná a 
jednoznačná 
slovní druhy 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám jednotlivých žáků. 
Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 8. ročník 
1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- lépe se orientuje v prostoru i na dvojrozměrném obraze, případně 
na mapě 
- používá uvolňovací cviky zejména při zátěži (diktáty, prověrky) 
- zvládá orientaci v textu, rychle postřehuje slova 
- ví, kde si může vyhledat a půjčit vhodnou literaturu ke čtení 
- na základě analýzy a syntézy slov zvládá vymýšlet řady slov 
- při tichém čtení reprodukuje obsah textu a umí vytvořit jeho 
osnovu 
- umí se podle abecedy orientovat ve slovníku a vyhledávat slova- 
umí odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov, koncovek podstatných 
a přídavných jmen i sloves 
- pamatuje si základní pravidla pro psaní –ě- ve slovech 
- odůvodňuje pravopis předpon s-, z-, vz- 
 

Reedukace SPVU 
- cvičení orientace v prostoru 
- zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- smyslové hry 
- rozlišování detailů 
- rozvoj jemné a hrubé motoriky 
- uvolňovací cviky 
- doplňování slov do vět 
- individuální náprava jednotlivých žáků dle stanovené SVPU 
- podpora zájmu o čtení 
- rozvoj řeči pomocí osnovy (text nebo obrazový materiál) 
- tvoření vět a popis 
- vazba čtení a psaní 
- analýza a syntéza slov 
- členění vět na slova 
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- umí rozlišit jednotlivé věty v jednoduchém souvětí a oddělit je 
čárkou 
- zlepšuje se funkce sluchové a zrakové paměti zejména při 
diktátech 
v jednoduché větě umí pomocí vhodných otázek pojmenovat základní a 

některé rozvíjející větné členy 

- orientace ve větě i v textu 
- pořádek slov ve větě 
- sestavování vět z daných slov a sestavování rozstříhaného textu 
- přiřazování titulku k textu podle obsahu 
- doplňování slov do neúplných vět a doplňování vět do neúplného 
textu 
- čtení souvětí a vět s intonací 
- doplňování znamének za větami i v souvětí a uvnitř vět 
- hlasité čtení, tiché čtení 
- porozumění čtenému, orientace v textu 
- prohlubování a upevňování čtecích návyků a správného dýchání 
- procvičování abecedy 
- psaní vět opisem, diktátem 
- druhy vět a souvětí 
- výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- stavba slov 
- i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní mě a mně, bě, pě, 
vě, mě a předpony s-, z-, vz- 
- slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná a 
jednoznačná 
- slovní druhy 
větné členy 

Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám jednotlivých žáků. 
Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 9. ročník 
1 týdně, N 

1. Reedukace SVPU 
čekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Reedukace SVPU 
- lépe se orientuje v prostoru i na dvojrozměrném obraze, případně 
na mapě 
- zvládá orientaci v  textu, rychle postřehuje slova 
- ví, kde si může vyhledat a půjčit vhodnou literaturu ke čtení 
- na základě analýzy a syntézy slov zvládá vymýšlet řady slov- tvoří 
věty podle zadání 
- při tichém čtení reprodukuje obsah textu a umí vytvořit jeho 
osnovu 
 

Reedukace SPVU 
- zrakové a sluchové vnímání a rozlišování 
- smyslové hry 
- rozlišování detailů 
- rozvoj jemné a hrubé motoriky 
- uvolňovací cviky 
- doplňování slov do vět 
- opravování chybných slov 
- individuální náprava jednotlivých žáků dle stanovené SVPU 

- umí se podle abecedy orientovat ve slovníku a vyhledávat slova- 
umí odůvodňovat pravopis vyjmenovaných slov, koncovek podstatných 
a přídavných jmen i sloves 
- pamatuje si základní pravidla pro psaní –ě- ve slovech 
- odůvodňuje pravopis předpon s-, z-, vz- 
- umí rozlišit jednotlivé věty v jednoduchém souvětí a oddělit je 
čárkou 
- zlepšuje se funkce sluchové a zrakové paměti zejména při 
diktátech 
v jednoduché větě umí pomocí vhodných otázek pojmenovat základní a 

většinu rozvíjejících větných členů 

- podpora zájmu o čtení 
- rozvoj řeči pomocí osnovy (text nebo obrazový materiál) 
- tvoření vět a popis 
- vazba čtení a psaní 
- analýza a syntéza slov 
- členění vět na slova 
- orientace ve větě i v textu 
- pořádek slov ve větě 
- sestavování vět z daných slov a sestavování rozstříhaného textu 
- přiřazování titulku k textu podle obsahu 
- doplňování slov do neúplných vět a doplňování vět do neúplného 
textu 
- čtení souvětí a vět s intonací 
- doplňování znamének za větami i v souvětí a uvnitř vět- tiché čtení 
- porozumění čtenému, orientace v textu 
- prohlubování a upevňování čtecích návyků a správného dýchání 
- procvičování abecedy 
- psaní vět opisem, diktátem 
- druhy vět a souvětí 
- výslovnost a psaní souhlásek uvnitř a na konci slov 
- stavba slov 
- i, y po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní mě a mně, bě, pě, 
vě, mě a předpony s-, z-, vz- 
- slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná a 
jednoznačná 
- slovní druhy 
větné členy 

Seminář z ČJ integrovaní 
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Komentář 
Žáci z daného ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
V hodinách učitel - speciální pedagog pracuje podle plánu, připraveného dle jednotlivých poruch, s přihlédnutím k potřebám jednotlivých žáků. 
Během těchto hodin používá pedagog speciální postupy a pracuje se speciálními pomůckami. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

  

 

 Individuální logopedická péče 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 
   

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

 

Charakteristika předmětu 

 V hodinách individuální logopedické péče učitel - speciální pedagog pracuje podle individuálního logopedického plánu, 

připraveného na míru každému žákovi, s přihlédnutím k jeho potřebám. Během těchto hodin používá pedagog speciální 

postupy a pracuje se speciálními logopedickými pomůckami (logopedické zrcadlo, špátle). 

 U žáků, kteří jsou zařazeni do tohoto nepovinného předmětu je cílem odstranění vad výslovnosti, učitel klade důraz na 

nápravu problémových hlásek, respektuje individuální tempo, motivuje pochvalou. Zařazuje cvičení na posílení koncentrace a 

pozornosti, využívá pohybové aktivity a relaxaci, nepřetěžuje je. 

 Tento předmět má za úkol zlepšení komunikačních dovedností žáků tak, aby byli schopni zapojit se do běžného života. 

Vede k úpravě určité vady, na základě které byl žák do nápravné péče přijat. Dle závažnosti diagnózy kze poruchu úplně 

odstranit, či zmírnit její projevy. Vzhledem k širokému spektru poruch, od řečových vad, přes SVPU, ADHD až k autismu, je 

struktura předmětu přizpůsobována aktuální situaci s ohledem na individualitu každého žáka. 

 Žáci a jejich rodiče se u všech učitelů setkávají s tolerancí, citlivým přístupem a možností porady se speciálními pedagogy, 

výchovným poradcem, případně metodikem prevence. Je nutná spolupráce s rodinou, žáci dostávají pravidelně úkoly pro 

domácí procvičování, nezbytná je spolupráce s rodiči tak, aby v připravených cvičeních pokračovali i doma. 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

  Nepovinný předmět Individuální logopedická péče je realizován v 1. a 2. ročníku.  

 

Metody a formy práce:  

  skupinová práce, individuální práce, problémové učení, práce se specializovanými příručkami, učebnicemi, slovníky 

  Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své 

další vzdělávání 

 Kompetence komunikativní 
 využívá získané komunikativní dovednosti 

 Kompetence pracovní 
 koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich „budoucnost“ 
- umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení 

Individuální logopedická péče 

Seminář z ČJ integrovaní 
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- vede žáky k tomu, že důležité je získané dovednosti a znalosti dále prohlubovat a zlepšovat 

• Kompetence komunikativní 

- zařazuje řečnická cvičení na dané téma 
- používá různé druhy textů (pracovní texty, obrázkové slovníky, obrázky, kartičky apod.) 

tak, aby jim žáci rozuměli a správně je interpretovali 

• Kompetence pracovní 

- rozvíjí u žáka smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku 
- vede žáky k pozitivnímu vztahu k učení    

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tématické okruhy 
o Psychohygiena  

o Komunikace 

 1. a 2. ročník 
1 týdně, N 

1. Individuální logopedická péče 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Individuální logopedická péče 
Odstraňuje vady výslovnosti 
Zlepšuje mluvený projev 
Zlepšuje techniku čtení 
Rozvíjí sluchové rozlišování 
- znělých hlásky 
- neznělých hlásky 
- měkkých souhlásky 
- tvrdých souhlásky 
Rozvojí artikulační dovednosti 
Provádí relaxační, pohybové a koncentrační aktivity 

Korekce problémových hlásek 
- L, R, Ř- C, S, Z 
- Č, Š, Ž 
- Ď, Ť, Ň 
- měkčení 
Ostatní logopedické poruchy 
- opožděný vývoj řeči 
- koktavost 
- dysfázie 
- autismus 
Sluchové vady 

Komentář 
Žáci z 1. až 5. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. V případě přetrvávání poruchy je logopedická péče nabízena také žákům 2. stupně buď formou nápravy, nebo individuálních konzultací. 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 
Komunikace 

 Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Komunikační a slohová výchova 
Jazyková výchova 

 

 

 Nepovinný Anglický jazyk 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 
   

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

 

Charakteristika předmětu 

 Hlavní náplní nepovinného vyučovacího předmětu anglický jazyk je seznámit žáky 1. ročníku ZŠ s nejrozšířenějším jazykem 

na světě. 

 Žákům je nenásilnou cestou umožněno diferencovat anglický jazyk od jejich mateřštiny a pomocí říkadel, písní, básniček, her a 

pohybových aktivit proniknout do jeho složitosti a osvojit si jeho význam. 

Individuální logopedická péče 

Nepovinný anglický jazyk 
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 Žáci rozvíjí své řečové schopnosti, hrubou i jemnou motoriku, je jim dán dostatečný prostor k seberealizaci. Získávají větší 

samostatnost a nezávislost, s každým novým osvojeným slovíčkem stoupá jejich sebevědomí. Rozvíjí se jejich představivost, 

fantazie, kreativita a to aniž si to záměrně uvědomují. 

 Při výuce je využívána informačně receptivní metoda (pozorování, instruktáž, napodobování, experiment, hra). 

 K zajištění výuky tohoto nepovinného předmětu je využívána především učebnice a jiné didaktické pomůcky (obrazový 

materiál, sluchový materiál, manipulační předměty apod.) 

 

Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět nepovinný anglický jazyk je realizován v 1. a 2. ročníku po 1 hodině týdně  

 

Metody a formy práce  

 frontální výuka, skupinová práce, samostatná práce, projektové vyučování, práce se slovníkem, řečová a poslechová cvičení, 

slohové práce, práce v odborné učebně  

 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 má pozitivní vztah k učení 

 Kompetence komunikativní 
 využívá získané komunikativní dovednosti 

 Kompetence občanské 
 aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

 Kompetence pracovní 
 koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- motivuje žáka k činnosti, chválí ho za dobře odvedenou práci a pracovní výsledky, podněcuje 

k další aktivitě 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k co nejčastější komunikaci na dané úrovni žáka, podněcuje k využívání vhodných 

komunikačních dovedností a jde příkladem 

• Kompetence občanské 

- nabízí žákovi široké spektrum možností zapojení se do kulturního dění a různých sportovních 

aktivit v okolí, připravuje žákovi tyto aktivity a svým příkladem ho vybízí k účasti 

• Kompetence pracovní 

- zabezpečuje, aby žák mohl věnovat plnou pozornost úkolu, na který se soustředí, odstraňuje možné 

rušivé podněty a trvá na dokončení zadané práce - podporuje žáka v koncentraci na pracovní 

výkon 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Kreativita 
o Mezilidské vztahy  
o Komunikace 

Nepovinný anglický jazyk 
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 1. ročník 
1 týdně, N 

1. Nepovinný Anglický jazyk 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Nepovinný Anglický jazyk 
- pokouší se sluchem rozeznávat základní anglická slovíčka 
- osvojuje si prvotní výslovnost 
- snaží se vyslovovat své jméno, vyjádřit cizím slovem své dojmy 
- seznamuje se se základními názvy barev 
- pokouší se barvy rozeznávat, procvičuje jemnou motoriku 
- rozeznává základní instrukce („Stand up, sit down“) 
- snaží se pojmenovávat členy základní rodiny, získává znalosti, jak 
říci svůj věk 
- pokouší se podávat informace o jeho mazlíčcích („I have a dog.“) 
- osvojuje si názvy číslic 1- 10 
- osvojuje si názvy základních školních pomůcek 
- seznamuje se s instrukcemi („listen, look, be quiet, touch your 
book ...“) 
- snaží se rozeznávat základní názvy hraček 
- pojmenovává velikosti předmětů („big, small“) 
- osvojuje si pojmenování množných čísel 

Pozdravy (jméno, příjmení, exprese dojmů) 
Barvy (instrukce) 
Rodina (členové rodiny, mazlíčci, určování věku, čísla 1-10) 
Škola (pojmenování základních školních pomůcek, instrukce) 
Hračky (velikosti předmětů, množné číslo) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Kreativita 

Výtvarná výchova 

1. ročník 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Matematika 

1. ročník 
Číslo a početní operace 
Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Lidé a čas 
Lidé kolem nás 
Místo, kde žijeme 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

 2. ročník 
1 týdně, N 

1. Nepovinný anglický jazyk 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Nepovinný Anglický jazyk 
- využívá základní slovíčka a věty AJ jako prostředek komunikace 
- dokáže AJ sluchově i písemně diferencovat 
- osvojí si základní názvy těla, v souvislosti s ním využití a 
porovnávání slov (velký - malý, krátký - dlouhý) 
- rozpozná další pokyny v AJ 
- osvojí si základní názvy pohádkových postav 
- diferencuje další barvy 
- rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, procvičuje jemnou motoriku 
- dokáže pojmenovat své základní hračky a využít je ve spojení 
mám - nemám 
- osvojí si názvy číslovek 11 - 20, diferencuje v L1 a L2 
- rozezná větnou strukturu: "I have got..." 
- dokáže vytvořit jednoduchou větu s oblíbeným zvířetem- užívá 
množné číslo 
- umí poznat hlavní myšlenku z textu a dokáže ji pojmenovat- 
pozná základní názvy dětských oblíbených hraček a umí je 
pojmenovat 
- ovládá základní počty do 20 v AJ 
- rozvíjí senzomotoriku, krátkodobou i dlouhodobou paměť 
- umí rozeznat rozdíl v odpovědi "I´ ve got, I haven´t got" 
- vytváří si svůj obrázkový slovníček s psanou a mluvenou formou 

slovíček, během výuky si je postupně doplňuje 

Mé tělo (názvy, části těla, instrukce, krátký - dlouhý) 
Oslavy (pohádkové postavy, senzomotorické vnímání) 
Jak se jmenuješ? (odpověď na otázku s dopomocí, plakáty, číslice) 
Co je to? (barvy, komunikace, objekty ve třídě) 
Mám hračku (hračky, já mám - já nemám) 
Máš psa? (množné číslo, odpověď na otázku s dopomocí) 

Nepovinný anglický jazyk 



Naše škola Učební osnovy 

RVP ZV Základní vzdělávání 

 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

SMILE verze 3.2       18 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Kreativita 

Výtvarná výchova 

2. ročník 
Uplatňování subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvouka 

2. ročník 
Místo, kde žijeme 
Lidé kolem nás 
Lidé a čas 
Člověk a jeho zdraví 
Matematika 

Číslo a početní operace 
Pracovní činnosti 

Práce s drobným materiálem 
Český jazyk a literatura 

Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 
 

 Informatika 
 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

2 2 2 2 

 

 

Charakteristika předmětu 

 Nepovinný předmět Informatika je zaměřen na praktické dovednosti a návyky. Žáci si osvojí využití digitální techniky a získají 

i lepší orientaci v počítačových programech na zpracování obrazu, textů, tabulek. Získané vědomosti umožní žákům lepší uplatnění 

na trhu práce a připraví jim další možnosti budoucího vzdělávání.   

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

 Předmět Informatika je vyučován jako nepovinný předmět pro žáky od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně v 

počítačové učebně. 

 

Metody a formy práce: 

 Výklad, samostatná práce, práce s informačními technologiemi, diskuze, prezentace, práce ve skupině. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 vyhledá informační zdroje, stanoví kritéria pro hodnocení, rozeznává mezi názorem a faktem 
 vyvozuje závěry na základě informací získaných vlastní zkušeností 
 ze získaných výsledků vyvozuje závěry pro využití v budoucnosti 
 posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 

 Kompetence k řešení problémů 
 identifikuje problém 
 prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
 rozumí různým druhům textů, dokumentů, návodů, obrazových materiálů … 
 využívá informační a komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci (telefon, počítač, internet, 

dataprojektor) 

 Kompetence sociální a personální 

Informatika 

Nepovinný anglický jazyk 
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 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy 
 oceňuje zkušenosti druhých lidí 

 Kompetence občanské 
 projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
 přistupuje tvořivě k řešení pracovního úkolu, používá při práci poznatky a zkušenosti z různých 

oborů, umí si práci zorganizovat 

 koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- uplatňuje individuální přístup k žákovi, učí práci s chybou 
- učí žáky využívat poznatky a dovednosti v praktických činnostech 
- vede zadávanými úkoly žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a 

komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto poznávání 

- využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých 

programů, literaturu apod. 

- vede žáky k využívání svých poznámek při praktických úkolech, pořizovat si takové poznámky, 

které jimpak pomohou při praktické práci s technikou 

• Kompetence k řešení problémů 

- učí žáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou – problém není hrozba, ale výzva“) 
- podněcuje žáky k řešení praktických problémových úloh a řešení problémových situací 
- rozvíjí různé způsoby řešení problémových úloh 

• Kompetence komunikativní 

- klade důraz na „kulturní úroveň“ komunikace, učí žáky naslouchat druhým 
- vede žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty, 

zapojovali se do diskuze 

- vede žáky k práci a porozumění s různými druhy textů a využití vhodných dostupných materiálů 

• Kompetence sociální a personální 

- podněcuje žáky k respektování názoru druhých a poskytování pomoci spolužákům 
- učí žáky pracovat v týmech, efektivně spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv, buduje přátelskou a otevřenou atmosféru 

ve třídě i ve škole 

- důsledně vyžaduje dodržování stanovených pravidel (pravidla chování ve škole, v učebně 

výpočetní techniky, dodržování stanovených pracovních postupů apod.) 

• Kompetence pracovní 

- vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, důsledně vyžaduje jejich 

dodržování 

- vede žáky k pracovním povinnostem vedoucí k dokončení zadaných prací 
- umožňuje žákům využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Psychohygiena 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 
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o Hodnoty, postoje, praktická etika 
 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
o Tvorba mediálního sdělení  
o Práce v realizačním týmu 

 

 6. až  9. ročník 
2 týdně, N 

1. Základy práce s počítačem 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Základy práce s počítačem 
- uvádí základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně je 
dodržuje 
- uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady 
počítače 
- provádí práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace) - 

vytváří, přejmenovává, maže složky a soubory, pracuje se schránkou 

- bezpečnost a hygiena práce, prevence zdravotních rizik 
- operační systémy, jejich základní funkce 
- práce se schránkou 
- základy práce se soubory a složkami 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Kreativita 
Psychohygiena 

  

2. Zpracování a využití informací z internetu 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Vyhledávání informací a Internet 
- uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a 
nespolehlivé zdroje, zhodnotí informace z hlediska závažnosti 
- vysvětlí, co je internet a objasní způsob přenosu informací v 
celosvětové síti, vyhledá informační zdroj podle adresy 
- aktivně využívá vlastností hypertextu 
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace v 
internetovém prohlížeči  
- informaci uloží, vytiskne 
- uvede příklad významné, méně významné a bezvýznamné 
informace k zadanému tématu 
- k aktuální společenské nebo politické otázce najde více 
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci 
- uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů 

Vyhledávání informací a Internet 
- Internet 
- formulace požadavků a vyhledávací atributy 
- práce s internetovým prohlížečem 
- vyhledávání informací na internetu (např. pranostiky, velikonoční 
zvyky) 
- klávesnice - orientace 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 
Tvorba mediálního sdělení 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 

Informační technologie 

6. ročník 
Vyhledávání informací a komunikace 

 

3. MS Office 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
MS Word 

- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby 

- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 

- zformátuje text a odstavce 

- vytvoří jednoduchou křížovku, pexeso, test 

- vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle potřeby 

- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě 

dokumentu 

- vytvoří jednoduchou tabulku 

 

 

MS Word 

- tabulky 

- úprava textu 

- odrážky, číslování 

- úprava dokumentu 

- formátování písma 

- grafické prvky 

- zásady správného psaní textu 

- formátování odstavců 

- vkládání a úpravy obrázků 

 

 

Informatika 
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MS Excel 

- vytvoří tabulku, formátuje buňky 

- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 

- vytvoří jednoduchou křížovku, pexeso, test 

- vloží do tabulky obrázek, upraví obrázek podle potřeby 

- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě 

dokumentu 

- vytvoří jednoduchou tabulku, doplní ji grafem 

 

MS PowerPoint 

- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu 

- zformátuje text a odstavce 

- vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle potřeby 
- nastaví animace, přechody snímků 

MS Excel 

- tabulky 

- úprava textu 

- úprava dokumentu 

- formátování písma 

- grafické prvky 

- vkládání a úpravy obrázků 

- grafy 

 

MS PowerPoint 

- úprava textu 

- odrážky, číslování 

- úprava dokumentu 

- formátování písma 

- grafické prvky 

- zásady správného psaní textu 

- formátování odstavců 

- vkládání a úpravy obrázků 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

4. Grafické editory 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Grafický editor 
- v grafickém programu vytvoří obrázek (např. Pod modrou 
oblohou, Vánoční přání apod.), obrázek upraví, uloží 
- vloží obrázek do dokumentu 

Grafický editor (Malování) 
- bitmapové a vektorové grafické editory 
- vytvoření a úprava obrázku v bitmapové grafice 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Práce v realizačním týmu 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

  

 

 Sborový zpěv 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 1 1 

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

1 1 1 1 

 

Charakteristika předmětu 

  Nepovinný předmět sborový zpěv navazuje na předmět hudební výchova a rozvíjí především individuální hlasový 

potenciál žáků. Obsahem je zejména práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého projevu v souvislosti s uplatňováním a 

posilováním správných pěveckých návyků. 

  Vzdělávání v nepovinném předmětu Sborový zpěv směřuje k : 

 vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních aktivit 

 chápání hudebního jazyka jako specifické formy komunikace 

 získávání orientace v širokém spektru písňové tvorby různých hudebních stylů 

 poznávání písňové tvorby různých národů 

 rozvoji žákovy celkové hudebnosti 

 prezentaci na veřejnosti 

Časové a organizační vymezení 
 Předmět Sborový zpěv se vyučuje jako nepovinný předmět v 1. - 5. ročníku s dotací 1 hodina týdně, na 2. stupni v 6. - 9. 

ročníku s dotací 1 hodina týdně. 

 Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy. 

Informatika 

Sborový zpěv 
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Metody a formy práce: 

 skupinová práce, samostatná práce, problémové učení 

 Součástí výuky jsou vystoupení žáků na různých akcích, přehlídkách a soutěžích. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k řešení problémů 
 zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 
 prezentuje svůj návrh, argumentuje, zvažuje více možností 

 Kompetence komunikativní 
 orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu 

 Kompetence občanské 
 chová se zodpovědně vůči kulturním tradicím 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáky k diskusi, naslouchání druhých, ověřování si svého názoru u spolužáků, toleranci jiných 

postojů 

- podporuje samostatnost a tvořivost při práci 

• Kompetence komunikativní 

- vede žáky k orientaci v textu a notovém zápise 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k oceňování našich kulturních tradic 
- motivuje žáky k aktivnímu zapojení se do okolního kulturního dění (besídky, vystoupení k různým 

slavnostním příležitostem) 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Tematické okruhy 
o Evropa a svět nás zajímá 
o Objevujeme Evropu a svět 
o Jsme Evropané 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Seberegulace a sebeorganizace 
o Psychohygiena 
o Poznávání lidí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

 

Sborový zpěv 
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 1. až 5. ročník 
1 týdně, N 

1. Sborový zpěv 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Sborový zpěv 
- dodržuje hlasovou hygienu 
- upevňuje správné pěvecké návyky 
- snaží se o vyrovnaný intonačně čistý sborový zvuk 
- snaží se o intonačně a rytmicky čistý hlasový projev v jednohlase i 
vícehlase 
- rozvijí hlasový rozsah 
- zlepšuje úroveň vlastního pěveckého projevu 

Lidové písně české i písně ostatních evropských národů 
Umělé písně současných skladatelů písním pro děti 
Kánony 
Jednohlas 
Vícehlasé úpravy lidových písní podle pěvecké vyspělosti sboru 

Komentář 
Žáci z 1. až 5. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Český jazyk a literatura 
1. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
2. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
3. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
4. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova 
5. ročník 
Literární výchova 
Komunikační a slohová výchova Výtvarná 

výchova 
1. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 2. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 3. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 4. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 5. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 

 

 6. až 9. ročník 
1 týdně, N 

1. Sborový zpěv 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Sborový zpěv 
- 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 v durových a mollových tóninách 
- dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého 
- reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností 
a dovedností různé motivy 
- využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních 
aktivitách 
- ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě 

individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace 

- lidové písně české (se zaměřením na hanácké písně) i ostatních 
evropských národů 
- umělé písně pro děti 
- kánony 
- jednohlas  
- vícehlasý zpěv se zaměřením na skladby v cizím jazyce 
- dynamika, doprovody 
- písně současných autorů 

Komentář 
Žáci z 6. až 9. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. Tento nepovinný předmět mohou navštěvovat i žáci z 1. stupně. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Jsme Evropané 
Objevujeme Evropu a svět 
Evropa a svět nás zajímá 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Poznávání lidí 
Psychohygiena 
Seberegulace a sebeorganizace 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

6. ročník 
Vokální činnosti 

 

Sborový zpěv 
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 Výtvarné činnosti 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

2 2 2 2 2 

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

2 2 2 2 

 

Charakteristika předmětu 

 Nepovinný předmět Výtvarné činnosti učí žáky základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru, umožňuje rozvoj citu 

pro materiál, rozvíjí tvořivost, představivost a fantazii. Podporuje kladný vztah k výtvarnému umění. Žáci se učí zvládat techniky 

malby, kresby, plastického vyjádření. 

 V etapě základního vzdělávání jsou výtvarné činnosti postaveny na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto 

činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich 

realizaci nabízí výtvarné činnosti vizuálně obrazné prostředky tradiční i nově vznikající. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové 

citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) je žák veden k chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a 

prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni. 

 Žáci se seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem výtvarného umění. Učí se s nimi tvořivě 

pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby a seznamují se s vybranými uměleckými díly. 

 Nepovinný předmět Výtvarné činnosti je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty: výtvarnou výchovou, prvoukou, 

českým jazykem, vlastivědou, přírodovědou, anglickým jazykem, hudební výchovou, dějepisem a informačními a komunikačními 

technologiemi a volitelným předmětem Užité výtvarné činnosti. 

 

Časové a organizační vymezení 

  Nepovinný předmět Výtvarné činnosti se vyučuje v 1. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Pro výuku je zřízena 

odborná učebna.  

 

Metody a formy práce  

  individuální práce, skupinová práce, výstavy a exkurze 

  

 Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech i v praktickém životě 

 Kompetence k řešení problémů 
 zjišťuje názor ostatních, porovnává fakta a názory 

 Kompetence komunikativní 
 vysvětlí, argumentuje a obhájí svůj názor 
 dovede se ve skupině prosadit i podřídit, přijímá kompromisy 

 Kompetence sociální a personální 
 podílí se na vytváření dobré atmosféry, navazuje komunikaci ve skupině, povzbuzuje ostatní, poskytuje 

pomoc, požádá o pomoc, vyslechne názor druhých a bere jej v úvahu 

 Kompetence občanské 
 projevuje vlastní aktivitu, chová se svobodně, přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
 zvládá základní pracovní postupy a dovednosti při práci s různým materiálem, pracuje podle daného 

pracovního postupu, používá správné pracovní nástroje 

 koncentruje svou pozornost na pracovní výkon, dokončení práce 
 dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výtvarné činnosti 
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Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- podporuje žáky k vyhledávání a k využívání dosud získaných poznatků ve výrazových prostředcích své 

výtvarné činnosti 

• Kompetence k řešení problémů 

- podporuje samostatnost a tvořivost při práci, toleruje názory ostatních 

• Kompetence komunikativní 

- motivuje a vede žáky k vyjadřování svých pocitů z výtvarných děl 
- vede žáky ke kulturní úrovni komunikace a naslouchání druhým, podporuje zdravou kritiku a sebekritiku 

- učí žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky 

• Kompetence sociální a personální 

- utváří dobrou atmosféru ve třídě, podporuje vzájemnou pomoc žáků a vytváří situace, v nichž se žáci 

vzájemně potřebují 

• Kompetence občanské 

- vede žáky k respektování vlastní osobnosti a svých práv a přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí 
- buduje přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole 

• Kompetence pracovní 

- vede k využívání získaných poznatků, dodržování pracovních postupů a bezpečnosti práce 
- v rámci možností a podmínek učí žáky při práci využívat různé výtvarné techniky, postupy a pomůcky 

- vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k jejímu kvalitnímu dokončení 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

 Tematické okruhy 
o Evropa a svět nás zajímá 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Rozvoj schopností poznávání 
o Psychohygiena 
o Kreativita 
o Komunikace 
o Poznávání lidí 

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Vztah člověka k prostředí 

 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Tvorba mediálního sdělení 

Výtvarné činnosti 
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 1. až 3. ročník 
2 týdně, N 

1. Výtvarné činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Výtvarné činnosti 
- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na jejím 
vnímání 
- zdokonaluje techniku kresby 
- barevně vyjádří své pocity, uplatňuje fantazii 
- hodnotí vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- učí se míchat barvy 
- prohlubuje techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem, voskovkami 
- umí výtvarně zpracovat otisky 
- učí se volit nástroje a techniky pro konkrétní výtvarnou práci 
- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 
- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností vysvětluje 
výsledky své tvorby 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

Smysly 
Kresba 
Malba 
Grafické techniky 
Techniky plastického vyjadřování 
Další výtvarné techniky 

Komentář 
Žáci z 1. až 3. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kreativita 
Psychohygiena 

Český jazyk a literatura 

1. ročník 
Literární výchova 
Prvouka 

Rozmanitost přírody 
Místo, kde žijeme 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

 

2. Keramika 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Keramika 
- seznámí se s materiálem a jeho zpracováním 
- učí se zpracovat hlínu 
- zvládá vyrobit jednoduchý výrobek z ruky 
- dokáže vyválet plát 
- učí se vytvořit reliéf či objekt 
- při práci z bloku se učí pracovat technikou přidáváním a 

odebíráním hmoty 

- práce z volné ruky (jednoduchý výrobek) 
- práce s hlíněnými hady (spojování, konstrukce výrobku) 
- práce s hlíněnými pláty (válení, spojování, konstrukce) 
- práce z bloku hlíny (odebírání, přidávání) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Psychohygiena 

  

 
 

Výtvarné činnosti 
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 4. a 5. ročník 
2 týdně, N 

1. Výtvarné činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Výtvarné činnosti 
- vnímá událost všemi smysly a uvědomuje si podíl zraku na jejím 
vnímání 
- uspořádá objekty do celku na základě jejich výraznosti, velikosti a 
vzájemného postavení 
- prohlubuje a zdokonaluje techniku kresby 
- používá pero a tuš nebo inkoust, dřívko (špejli) a tuš, měkkou 
tužku, rudku, uhel 
- umí barevně vyjádřit své pocity, uplatňuje fantazii 
- hodnotí vlastnosti barev (husté, řídké, světlé, tmavé) 
- rozlišuje barvy základní a doplňkové, teplé a studené 
- umí míchat barvy 
- ovládá techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým 
pastelem, voskovkami 
- zvládne rozfoukávání a rozlévání barev, malbu stěrkou, otiskování 
papíru, prstů a kombinaci různých technik 
- umí výtvarně zpracovat otisky 
- umí výtvarně zpracovat přírodní materiály (nalepování, dotváření, 
dokreslování, otiskování, vrypy apod.) 
- utváří si osobní postoj v komunikaci se spolužáky a v rámci 
skupin, ve kterých se pohybuje 
- na základě vlastních smyslových vjemů a zkušeností vysvětluje 
výsledky své tvorby 
- vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostředí školy 
- ověřuje si vliv svých činností na okolí (výstava, výzdoba) 

Smysly 
Kresba 
Materiály 
Malba 
Grafické techniky 
Další výtvarné techniky 

Komentář 
Žáci ze 4. až 5. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i 
přesahy shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Kreativita 
Psychohygiena 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

Český jazyk a literatura 

4. ročník 
Literární výchova 
Pracovní činnosti 

Konstrukční činnosti 
Práce s drobným materiálem 

 

2. Keramika 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Keramika 
- seznámí se s materiálem a jeho zpracováním 
- umí zpracovat hlínu 
- zvládá vyrobit výrobek z ruky 
- učí se práci s hlíněnými hádky (spojování, konstrukce výrobku) 
- dokáže pracovat s plátem (válení, konstrukce) 
- při práci z bloku pracuje technikou přidáváním a odebíráním 
hmoty 
- učí se povrchově upravit hlínu (dekorování glazurami, 

engobami,aj.) 

- práce z volné ruky (jednoduchý výrobek) 
- práce s hlíněnými hady (spojování, konstrukce výrobku) 
- práce s hlíněnými pláty (válení, spojování, konstrukce) 
- práce z bloku hlíny (odebírání, přidávání) 
- dekorování výrobku (plastický vzor, glazura, engoba aj) 
- návrhy vlastních výrobků (skica, vlastní tvorba) 
- povrchová úprava hlíny (broušení, nanášení barev) 
- kombinace materiálů (skleněné střípky, drátky, korálky apod.) 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Psychohygiena 

  

 

Výtvarné činnosti 
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 6. až 9. ročník 
2 týdně, N 

1. Výtvarné činnosti 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Výtvarné činnosti 
- uplatňuje vlastní vnímání, představivost a fantazii 
- vhodným způsobem své zkušenosti zaznamenává 
- dokáže vyjádřit vlastní představy, vjemy, zkušenosti a poznatky 
- dokáže komunikovat o VOV a obhájit způsob svého vyjádření 
- výtvarně zpracovává smyslové vjemy 
- volí vhodné vyjadřovací prostředky 
- experimentuje s výtvarnými technikami 
- kombinuje již známé techniky a doplňuje je o nové netradiční 
postupy 
- zpracovává netradiční materiály 
- používá netradiční nástroje a pomůcky 
- nechává se inspirovat již známými technikami a postupy v 
dějinách umění 
- využívá současné zobrazovací prostředky 

- tělo a prostor (tanec, sport, pantomima, gesta) 
- tělo ve výtvarném umění (portrét, figurální kompozice), akční 
malba, gestická malba 
- výtvarně vyjádřený pocit z hudby, chuti apod. 
- výtvarně vyjádřený pocit z různorodých povrchů vnímaných 
hmatem 
- proměny portrétní fotografie 
- pozorování, záznam a reflexe vlastních zkušenosti s reálným 
světem 
- zachycení proměn v přírodě 
- dynamická kresba a malba 
- symbolika barev, míchání barev, působení barev 
- vztahy mezi barvami 
- linie, tvary, objemy, světlo a stín 
- struktura 
- uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru 
- tradiční i netradiční výtvarné techniky 
- nefigurativní tvorba 
- makrosvět, mikrosvět 
- energie, vztahy a síly 
- environment 

Komentář 
Žáci z 6. až 9. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 
Evropa a svět nás zajímá 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Psychohygiena 
Rozvoj schopností poznávání Kreativita 
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 
Tvorba mediálního sdělení 

Výtvarná výchova 

6. ročník 
Ověřování komunikačních účinků 
Uplatnění subjektivity 
Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

2. Keramika 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Keramika 
- seznámí se s materiálem a jeho zpracováním 
- umí zpracovat hlínu 
- zvládá vyrobit výrobek z ruky 
- učí se práci s hlíněnými hádky (spojování, konstrukce výrobku) 
- dokáže pracovat s plátem (válení, konstrukce) 
- při práci z bloku pracuje technikou přidáváním a odebíráním hmoty 
- učí se povrchově upravit hlínu (dekorování glazurami, 
engobami,aj.) 
- používá netradiční nástroje a pomůcky, dotváří vzniklé tvary 
- snaží se zaznamenat vlastní vyjádření svých představ 
- chápe důležitost estetického životního prostředí ve třídě, ve škole 

- práce z volné ruky (jednoduchý výrobek) 
- práce s hlíněnými hady (spojování, konstrukce výrobku) 
- práce s hlíněnými pláty (válení, spojování, konstrukce) 
- práce z bloku hlíny (odebírání, přidávání) 
- dekorování výrobku (plastický vzor, glazura, engoba aj) 
- návrhy vlastních výrobků (skica, vlastní tvorba) 
- povrchová úprava hlíny (broušení, nanášení barev) 
- kombinace materiálů (skleněné střípky, drátky, korálky apod.) 

Komentář 
Žáci z 6. až 9. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
Vztah člověka k prostředí 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
Lidské vztahy 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Rozvoj schopností poznávání 
Poznávání lidí 
Kreativita 
Psychohygiena 

  

 
 

Výtvarné činnosti 
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 Sportovní hry 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

1 1 1 1 1 

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

2 2 2 2 

 

Charakteristika předmětu 

 Sportovní hry jsou nepovinný předmět, který navazuje na tělesnou výchovu. Vzdělávací obsah je rozdělen na tři tematické 

okruhy: 

 činnosti ovlivňující zdraví - zdravotně zaměřené činnosti, bezpečnost při pohybových činnostech 

 činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy, cvičení 

pro děti, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistika a pobyt v přírodě, další pohybové činnosti 

 činnosti podporující pohybové učení - pravidla osvojovaných pohybových činností 

 Další aktivity jsou zařazovány s ohledem na specifické zájmy žáků, např. dívky gymnastika, taneční formy, chlapci plavání, 
cykloturistika. Tato nabídka se uskutečňuje podle možností školy. 

 Na prvním stupni se více zaměřujeme na pohybové hry, na druhém stupni se zabýváme sportovními týmovými hrami. 

 

Časové a organizační vymezení 

 Nepovinný předmět je realizován v 1. - 5. ročníku s dotací 1 hodiny týdně, v 6. - 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Žáci 

s přihlédnutím k určité sportovní aktivitě cvičí v tělocvičně, na hřišti, na stadionu nebo ve volné přírodě. 

 

Metody a formy práce 

 Frontální výuka, skupinová práce, soutěže družstev, utkání, soutěže, kolektivní hry atd. 

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
 posuzuje výsledky své práce podle stanovených kritérií, porovnáním s očekávanými cíli, se svými 

možnostmi 

 posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení 
 Kompetence k řešení problémů 

 domýšlí možné důsledky řešení, zvažuje možnosti ovlivnění změny 
 přijímá vhodné kompromisy, překonává obtíže 

 Kompetence komunikativní 
 spolupracuje s ostatními lidmi 

 Kompetence sociální a personální 
 přijímá role a úkoly ve skupině, sdílí společný cíl 

 Kompetence občanské 
 je hrdý na národní kulturu a tradice, chová se s úctou k symbolům našeho státu, vhodně reprezentuje svou 

školu, region, zemi 

 aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 
 Kompetence pracovní 

 dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 

• Kompetence k učení 

- vede žáka k poznávání vlastních pohybových schopností, jejich rozvoji a posuzování 

vlastního pokroku 

• Kompetence k řešení problémů 

Sportovní hry 
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- vede žáka nebát se překonávat vyšší sportovní cíle 

• Kompetence komunikativní 

- podporuje týmovou spolupráci 

• Kompetence sociální a personální 

- vede žáka pracovat v týmu a zastávat v něm různé role 

• Kompetence občanské 

- aktivně zapojuje žáky do kulturních a sportovních akcí, reprezentuje svoji školu 

• Kompetence pracovní 

- vede žáka k dodržování pravidel fair - play 
- seznamuje žáka se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví při veškerých sportovních 

činnostech 

 

Průřezová témata integrovaná do předmětu: 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Lidské vztahy 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

 Tematické okruhy 
o Sebepoznání a sebepojetí 
o Mezilidské vztahy 
o Hodnoty, postoje, praktická etika 
o Rozvoj schopností poznávání  
o Komunikace 

 1. až 3. ročník 
1 týdně, N 

1. Pohybové hry 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Pohybové hry 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- různé druhy běhů 
- skoky (do dálky, z místa) 
- hody (kriketový míček, měkký míč...) 
- průpravná cvičení pro jednotlivé gymnastické činnosti 
- rytmické cvičení s hudbou 
- cvičení s overbaly a velkými míči 
- cvičení se švihadly 
- šplh 
- cvičení na nářadí (švédská bedna, koza, kladina, lavičky...) 
- drobné pohybové hry 
- kondiční úpolová cvičení 
- průpravné přetahy a přetlaky 
- pohybové hry relaxační a vyrovnávací 
- průpravná cvičení míčových a sportovních her 
- závodivé, pohybové, soutěživé a bojové hry 
- míčové hry 
- zimní sporty 

Atletika 
Gymnastika 
Pohybové činnosti 
Sportovní hry 

Komentář 
Žáci z 1. až 3. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

Prvouka 

1. ročník 
Člověk a jeho zdraví 
Lidé a čas 
Hudební výchova 

Hudebně pohybové činnosti 

 

 

Sportovní hry 
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 4. a 5. ročník 
1 týdně, N 

1. Pohybové hry 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Pohybové hry 
- průpravná cvičení pro jednotlivé atletické činnosti 
- různé druhy běhů 
- skoky (do dálky, z místa, trojskok, do výšky) 
- hody (kriketový míček, plný míč...) 
- průpravná cvičení pro jednotlivé gymnastické činnosti 
- aerobik, strečink 
- cvičení s overbaly a velkými míči 
- manipulace s obručí 
- cvičení se švihadly 
- šplh 
- cvičení na nářadí (hrazda, švédská bedna, koza, kladina, 
lavičky...) 
- drobné pohybové hry 
- kondiční úpolová cvičení 
- průpravné přetahy a přetlaky 
- pohybové hry relaxační a vyrovnávací 
- průpravná cvičení míčových a sportovních her 
- závodivé, pohybové, soutěživé a bojové hry 
- míčové hry 
- zimní sporty 

Atletika 
Gymnastika 
Pohybové činnosti 
Sportovní hry 

Komentář 
Žáci ze 4. až 5. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i 
přesahy shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 
Mezilidské vztahy 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 
4. ročník 

Hudebně pohybové činnosti 

 

 6. až 9.  ročník 
2 týdně, N 

1. Sportovní hry 
Očekávané výstupy Učivo 
žák: 
• Sportovní hry 
- zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje 
je ve hře 
- dodržuje zvolenou taktiku hry 
- zvládá základy tanečních stylů a rozdíly mezi nimi 
- uvědomuje si význam estetického cvičení a gymnastického 

provedení 

Společné učivo 
- fotbal, florbal, basketbal, házená, frisbee, nohejbal, softbal 
Chlapci 
- rugby 
- důraz na fotbal a florbal 
Dívky 
- cvičení s hudbou 
- gymnastika 
- vybíjená 

Komentář 
Žáci z 6. až 9. ročníku mohou být zařazeni do jedné pracovní skupiny, proto se učivo, výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata i přesahy 
shodují. 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Hodnoty, postoje, praktická etika 
Mezilidské vztahy 
Sebepoznání a sebepojetí 

Tělesná výchova 
6. ročník 
Osvojení pravidel, pojmů, rolí 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s 
hudbou, úpoly 
7. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s 
hudbou, úpoly 
8. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s 
hudbou, úpoly 
9. ročník 
Sportovní hry, atletika, gymnastika, cvičení s 
hudbou, úpoly 

 

 Náboženství 
 Žáci školy mohou navštěvovat rovněž nepovinný předmět náboženství, jehož výuku zajišťují na základě § 15 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) jiné základní školy na základě smlouvy.  

 Časové a organizační vymezení předmětu: 

  Časové a organizační vymezení předmětu náboženství včetně jeho klasifikace je v kompetenci příslušných smluvních 

škol. 

Sportovní hry 

Náboženství 
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Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DODATEK č. 1 KE ŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU  

pro základní vzdělávání 

„Naše škola“ 

 

platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 v platném znění 

 

 



Naše škola - dodatek  
RVP ZV Základní vzdělávání 

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

 SMILE verze 2.6.0  2 

Škola: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit 

 

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Měšťánková  

Konzultant pro 1. stupeň: Mgr. Renata Hrdinová 

                                      

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne 30. 6. 2017 a zapsán 
pod č. j. 1153/2017. 

 

 

V Zábřehu dne 30. 6. 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     razítko školy 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

                Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy 
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 Praha, 3. květen 2017  
Č. j. MSMT-7019/2017  

 

Opatření 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
 

Čl. 1 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon),  
 

mění 

 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 29. srpna 2005, Opatření 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24653/2006-24 ze dne 30. dubna 2007, 
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15523/2007-22 ze dne 26. června 
2007, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12586/2009-22 ze dne 16. 
prosince 2009, Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20092/2010-2 ze dne 
20. července 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 20772/2010-2 ze dne 
20. srpna 2010, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-1236/2012-22 ze 
dne 18. ledna 2012, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-
210 ze dne 29. ledna 2013, Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-
26522/2013 ze dne 9. července 2013 a Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 
MŠMT-28603/2016 ze dne 22. února 2016.  

 
Čl. 2 

 
1. Na titulní straně Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“) 

se mění text „leden 2016“ na „březen 2017“.  

2. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 2. období doplňují 
další výstupy:  
„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá v souladu s 

individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, 

prvky sebezáchrany a bezpečnosti“.  
3. V části C, kapitola 5.8.2 Tělesná výchova se v Činnostech ovlivňujících úroveň pohybových 

dovedností v 8. odrážce označené jako „plavání“ nahrazují slova „dopomoci tonoucímu“ 
slovem „bezpečnosti“.  
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4. V části C, do kapitoly 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem se ve vzdělávací oblasti 
Člověk a zdraví vkládá nová 4. odrážka včetně poznámky pod čarou č. 21:  

„• Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 
vyučovacích hodin. Očekávané výstupy je možné splnit již v 1. období 1. stupně. O zařazení 
do ročníků rozhoduje ředitel školy.21  

 

 21 Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z důvodu jeho 
rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné základní plaveckou výuku 
dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v 
rámci povinné školní docházky.“  

Následující poznámky pod čarou se přečíslují.  

Čl. 3 

Text upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, ve znění tohoto 
opatření, je účinný od 1. září 2017.  

Čl. 4 

Školy poskytující základní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, 
nejpozději do 1. září 2017.  

Čl. 5 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 3. května 2017.  

 

Kateřina Valachová, v. r.   
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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Zábřeh, Školská 406/11, 
okres Šumperk ve znění platných dodatků od 1. 9. 2017 takto: 

1) Do učebních osnov kapitoly 5. 8. 2 Tělesná výchova se mezi očekávané výstupy pro 
5. ročník kapitoly 2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností doplňují další 
výstupy:  
„TV-5-1-11 adaptuje se na vodní prostředí, dodržuje hygienu plavání, zvládá 
v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti  
TV-5-1-12 zvládá v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou 
techniku, prvky sebezáchrany a bezpečnosti“. 

2) Do učebních osnov kapitoly 5. 8. 2 Tělesná výchova se mezi učivo pro 5. ročník 
kapitoly 2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových schopností doplňuje další učivo: 
- plavání (základní plavecká výuka) – hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, 
základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky 
sebezáchrany a dopomoci tonoucímu  

3) Do poznámek k učebnímu plánu se v bodě 8, který se týká Vzdělávací oblasti Člověk a 
zdraví, a tedy i vzdělávacího oboru Tělesná výchova, doplňuje sdělení: 
 „Základní výuka plavání se realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 
vyučovacích hodin. O zařazení do ročníků rozhoduje ředitel školy vždy na začátku 
školního roku. Očekávané výstupy je možné splnit již ve 2., 3. nebo 4. ročníku. 
Ve výjimečných a odůvodněných případech (zejména nedostupnost bazénu z 
důvodu jeho rekonstrukce nebo nepřiměřená vzdálenost bazénu) je možné 
základní plaveckou výuku dočasně přesunout do jiného ročníku, příp. 
nerealizovat, pokud není možnost ji zajistit v rámci povinné školní docházky.“  
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DODATEK č. 2 KE ŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU  

pro základní vzdělávání 

„Naše škola“ 

 

platnost dokumentu: od 1. 9. 2018 v platném znění 
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Škola: Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Miloš Lachnit 

 

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Hana Měšťánková  

Konzultant pro 1. stupeň: Mgr. Renata Hrdinová 

                                      

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018 

 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán školskou radou dne 28. 8. 2018 a zapsán pod  č. j. 1370/2018. 

 

 

V Zábřehu dne 28. 8. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     razítko školy 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

                Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy 
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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Zábřeh, Školská 406/11, 
okres Šumperk ve znění platných dodatků od 1. 9. 2018 z důvodu možnosti školy a zájmu žáků 
takto: 

1) V kapitole 3. 7 Začlenění průřezových témat budou nově začleněny vybrané tematické 
okruhy průřezových témat v předmětu Španělský jazyk v jednotlivých ročnících, a to 
konkrétně takto:   

 V kapitole 3. 7. 1 Osobnostní a sociální výchova budou zařazeny tematické 
okruhy Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Komunikace, 
Kooperace a kompetice v předmětu Španělský jazyk v 8. i 9. ročníku. 

 V kapitole 3. 7. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
bude zařazen tematický okruh Evropa a svět nás zajímá v předmětu Španělský 
jazyk v 8. ročníku a tematický okruh Objevujeme Evropu a svět v předmětu 
Španělský jazyk v 8. i 9. ročníku. 

 V kapitole 3. 7. 4 Multikulturní výchova bude zařazen tematický okruh 
Multikulturalita v předmětu Španělský jazyk v 9. ročníku. 

 
2) V kapitole 4. 2 Celkový učební plán se mezi vyučovacími předměty Dalšího cizího 

jazyka kromě Ruského jazyka a Německého jazyka uvede v 8. a 9. ročníku také 
Španělský jazyk s hodinovou dotací 3 hodiny v každém ročníku.  
Do poznámek k učebnímu plánu se v kapitole 4. 2 v bodě 1, který se týká Vzdělávací 
oblasti Jazyk a jazyková komunikace, a tedy i vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, 
doplňuje sdělení: 
„Jako Další cizí jazyk se na 2. stupni vyučují předměty Ruský jazyk, Německý jazyk, 
Španělský jazyk, a to v 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 3 hodiny v každém ročníku. 
Žáci v 8. ročnících si povinně vyberou k realizaci vzdělávacího obsahu vzdělávacího 
oboru Další cizí jazyk právě jeden z těchto vyučovacích předmětů.“ 
 

3) Do kapitoly 5 Učební osnovy je v části 5.1 Jazyk a jazyková komunikace zařazena nová 
podkapitola 5. 1. 5 Španělský jazyk s tímto obsahem: 

5. 1. 5 Španělský jazyk 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 

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

3 3 

 

Charakteristika předmětu 

 Jako jeden z Dalších cizích jazyků je na naší škole v 8. a 9. ročníku vyučován Španělský jazyk. 

 Výuka je zaměřena na postupné osvojování a vnímání jazykových prostředků a jejich využití v komunikaci v cizím jazyce. 

Osvojování cizího jazyka pomáhá snižovat jazykové bariéry a vede žáky k rozvoji komunikace při kontaktu s lidmi z různých 

částí světa. Zároveň pomáhá žákům rozumět odlišným kulturám a respektovat jejich rozmanitost. Žák se seznamuje s reáliemi, 

s odlišnými tradicemi a zvyky. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností. 
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Časové a organizační vymezení předmětu 

 Předmět Španělský jazyk je realizován jako volitelný předmět v 8. a 9. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Pro jeho výuku je 

k dispozici odborná jazyková učebna. 

Metody a formy práce 

 Ve výuce se uplatňují obdobné metody a formy práce jako ve výuce 1. cizího jazyka – frontální výuka, skupinová práce, 

samostatná práce, mluvní a konverzační cvičení, projektové vyučování, práce se slovníkem.  

Klíčové kompetence 

 Kompetence k učení 
o kontroluje výsledky své práce, pracuje s chybou, volí vhodné metody a strategie učení, plánuje své další 

vzdělávání 

o učí se zodpovědnosti za své vzdělávání 
o posiluje pozitivní vztah k učení, vidí v něm smysl 

 Kompetence k řešení problémů 
o zvažuje důsledky svých rozhodnutí, přijímá za ně osobní odpovědnost 

o nenechá se odradit případným nezdarem 

o volí vhodné způsoby řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 
o pracuje s přiměřeně náročným textem v ŠJ 
o orientuje se v textu, plánu, mapě, schématu v ŠJ 
o nebojí se používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 
o rozvíjí schopnost vést dialog s jinými lidmi a naslouchat jim 
o nebojí se prezentovat své názory a myšlenky 

 Kompetence sociální a personální 
o respektuje odlišné názory jiných lidí 
o přiměřeně prosazuje sebe sama a respektuje pravidla práce v týmu 

 Kompetence občanské 
o projevuje se jako svobodný občan, který uplatňuje svá práva, respektuje práva druhých a 

přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 Kompetence pracovní 
o dodržuje zásady bezpečnosti při práci, udržuje při práci pořádek, dodržuje vymezená pravidla 
o vytváří si správné pracovní návyky 

 
 

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu 
• Kompetence k učení 

- hodnotí práci žáka a učí žáka pracovat s chybou 

- vede žáka k zodpovědnosti za své vzdělávání 

- na praktických příkladech vysvětluje smysl a cíl učení a posiluje pozitivní vztah k učení 

- volí vhodné výukové metody s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáka 

• Kompetence k řešení problémů 

- vede žáka k samostatnému řešení problému a k volbě vhodných způsobů řešení 

- vede žáka k tomu, aby se nenechal odradit případnými dílčími nezdary a vytrvale hledal konečné 

řešení problému 

• Kompetence komunikativní 

- rozvíjí porozumění přiměřenému textu v ŠJ 

- předkládá žákovi různé druhy textů, plánů, map, schémat a učí ho s nimi pracovat a orientovat se 

v nich 

- připravuje žáka na komunikaci a dialog s jinými lidmi, na naslouchání jim 

- rozvíjí schopnosti žáka prezentovat své názory a myšlenky 

- vede žáka ke srozumitelnému vyjadřování a aplikaci gramatických jevů 
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• Kompetence sociální a personální 

- posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj 

- vede žáka k přiměřenému prosazování sebe sama a respektování pravidel práce v týmu 

• Kompetence občanské 

- vychovává žáka jako svobodného občana, který uplatňuje svá práva a respektuje práva 

druhých a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí 

• Kompetence pracovní 

- podporuje strategické myšlení, které vede k vytvoření správných pracovních návyků 

- vede žáka k dodržování bezpečnostních pravidel a hygienických zásad 

 
Průřezová témata integrovaná do předmětu.  

 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

o Tématické okruhy 
 Evropa a svět nás zajímá 
 Objevujeme Evropu a svět 

 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Multikulturalita 

 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

o Tématické okruhy 
 Rozvoj schopností poznávání 
 Sebepoznání a sebepojetí  
 Komunikace 
 Kooperace a kompetice 

5. 1. 5. 1.  8. ročník 
3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- rozumí jednoduchým pokynům, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností 
- 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 

- osvojuje si zvukovou stránku jazyka poslechem a 

reprodukuje 
- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů 

(zejména jména a věku) a reaguje na ně 

- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 

tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu 

- zvuková a grafická podoba jazyka, vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, lidské 
tělo, kalendářní rok, zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- základní poučení o přízvuku, intonaci a výslovnosti 
 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

8. ročník 
Vokální činnosti 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky 
pokládá 

- zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a poděkuje, 

vyjádří souhlas a nesouhlas, sdělí své jméno a věk 
- použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, 

rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu 
vedených rozhovorech 

- zvuková stránka jazyka, základní výslovnostní návyky 
- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 

tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

- intonace oznamovací a tázací věty 
- časování sloves v přítomném čase 
- vyjádření záporu 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- vyjádření zájmů, souhlasu a nesouhlasu 
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Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Evropa a svět nás zajímá 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

Výchova ke zdraví 

     6. ročník 

Osobnostní a sociální rozvoj  

 

   

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 

orientačním pokynům 
- rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci 

tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 

- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 
- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu probíraných 

tematických okruhů, práce se slovníkem 

- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, lidské 
tělo, kalendářní rok, zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 
příslušných jazykových oblastí 

- přítomný čas 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa – Evropa 

Zeměpis 

9. ročník 
Společenské a hospodářské prostředí 

 
 

 

Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa – Evropa 

Zeměpis 

7. ročník 
Regiony světa – Afrika, Amerika, Asie, 
Antarktida, Austrálie, oceány 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
- napíše jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. se 

představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní 
 

- jednoduché oznamovací a tázací věty 
- používání členu neurčitého a určitého u podstatných jmen 
- časování nejužívanějších sloves 
- osobní a přivlastňovací zájmena 
- přechylování přídavných jmen 
- přítomný čas 
- vyjádření záporu 
- vykání 
- tematické okruhy – domov, rodina, škola, volný čas, lidské 

tělo, kalendářní rok, zvířata, příroda, počasí, reálie zemí 
příslušných jazykových oblast 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

Zeměpis 
8. ročník 

Regiony světa – Evropa 
Výtvarná výchova 
     8. ročník 

Rozvíjení smyslové citlivosti 

 

5. 1. 5. 2  9. ročník 
3 týdně, V 

1. Poslech s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 

učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně  

- DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat 

- vyhledá požadovanou informaci v jednoduchém textu 

s vizuální oporou 
- rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, 

osoby, činnosti nebo číselné a časové údaje) 

- zvuková podoba jazyka, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- tematické okruhy – domov, volný čas, povolání, lidské tělo, 
zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 
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- rozumí informacím v přiměřeně obtížných poslechových 
textech týkajících se každodenních témat 

- rozumí krátkému jednoduchému slyšenému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci – používá dvojjazyčný slovník 
- je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka, používá 

dvojjazyčný slovník 
Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Sebepoznání a sebepojetí 
Rozvoj schopností poznávání 

Hudební výchova 

9. ročník 
Vokální činnosti 

 

 

2. Mluvení 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- DCJ-9-2-01 zapojí se do jednoduchých rozhovorů 
- DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného 
času a dalších osvojovaných témat 

- sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a 
spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, 
vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití 
jednoduchých slovních spojení a vět  

- slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se slovníkem 

- vyjádření vlastního názoru 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Komunikace 

Český jazyk a literatura 

9. ročník 
Komunikační a slohová výchova 

 

3. Čtení s porozuměním 
Očekávané výstupy Učivo 

žák: 
- 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 
- najde požadovanou informaci (např. o osobách, činnostech 

nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém 

textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a 

je podpořen obrazem 

- zvuková podoba jazyka, vztah mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

- tematické okruhy – domov, volný čas, povolání, lidské tělo, 
zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
 Zeměpis 

9. ročník 
Společenské a hospodářské prostředí 

 

Zeměpis 

8. ročník 
Regiony světa – Evropa 

Zeměpis 

7. ročník 
Regiony světa – Afrika, Amerika, Asie, 
Antarktida, Austrálie, oceány 

4. Psaní 
Očekávané výstupy Učivo 

- 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 
- sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět 

krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní 
informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co 
dělá, zda souhlasí či nesouhlasí) 

- napíše jednoduchý text (např. dopis, e-mail) vyjadřující 
např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu 

- mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou 
tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl 
sdělení a porozumění) 

- tematické okruhy – domov, volný čas, povolání, lidské tělo, 
zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

- reálie 
- minulý čas 

Průřezová témata přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků: 
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A 
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 

Objevujeme Evropu a svět 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 
Kooperace a kompetice 

Výtvarná výchova 
     9. ročník 

Rozvíjení smyslové citlivosti 
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4) V kapitole 5 Učební osnovy se doplňují přesahy do učebních bloků předmětu 
Španělský jazyk do těchto kapitol: 

 Do kapitoly 5. 6. 4. 2. Zeměpis v 7. ročníku v části Regiony světa – Afrika, 
Amerika, Asie, Antarktida, Austrálie, oceány se doplní přesahy do předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Čtení s porozuměním 
 Španělský jazyk – 9. ročník – Čtení s porozuměním 

 Do kapitoly 5. 6. 4. 3. Zeměpis v 8. ročníku v části Regiony světa – Evropa 
se doplní přesahy do předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Čtení s porozuměním 
 Španělský jazyk – 9. ročník – Čtení s porozuměním 

 Do kapitoly 5. 8. 1. 1. Výchova ke zdraví v 6. ročníku v části Osobnostní a 
sociální rozvoj se doplní přesahy do předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Mluvení 
 

5) V kapitole 5 Učební osnovy se doplňují přesahy z učebních bloků předmětu Španělský 
jazyk do těchto kapitol: 

 Do kapitoly 5. 1. 1. 9. Český jazyk a literatura v 9. ročníku v části 
Komunikační a slohová výchova se doplní přesahy z předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Mluvení 
 Španělský jazyk – 9. ročník – Mluvení 

 Do kapitoly 5. 6. 4. 3. Zeměpis v 8. ročníku v části Regiony světa – Evropa 
se doplní přesahy z předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Čtení s porozuměním 
 Španělský jazyk – 8. ročník – Psaní 

 Do kapitoly 5. 6. 4. 4. Zeměpis v 9. ročníku v části Společenské a 
hospodářské prostředí se doplní přesahy z předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Čtení s porozuměním  
 Španělský jazyk – 9. ročník – Čtení s porozuměním 

 Do kapitoly 5. 7. 1. 8. Hudební výchova v 8. ročníku v části Vokální činnosti 
se doplní přesah z předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Poslech s porozuměním 

 Do kapitoly 5. 7. 1. 9. Hudební výchova v 9. ročníku v části Vokální činnosti 
se doplní přesah z předmětu: 

 Španělský jazyk – 9. ročník – Poslech s porozuměním 

 Do kapitoly 5. 7. 2. 8. Výtvarná výchova v 8. ročníku v části Rozvíjení 
smyslové citlivosti se doplní přesah z předmětu: 

 Španělský jazyk – 8. ročník – Psaní 

 Do kapitoly 5. 7. 2. 9. Výtvarná výchova v 9. ročníku v části Rozvíjení 
smyslové citlivosti se doplní přesah z předmětu: 

 Španělský jazyk – 9. ročník – Psaní 
 

 


